
 

 

 

 

Lieve jij,  
 

Soms kan iets nieuws leren ingewikkeld zijn. 
Dat kan met veel verschillende dingen te maken hebben. 

Soms gaat de juf of meester te snel voor jou of heb je een drukke klas.  
Het kan ook zijn dat jij je verveelt omdat het je het eigenlijk vaak al weet. 

Misschien leer jij dingen juist door te doen in plaats van te luisteren.  
Of misschien passen de opdrachten in de schoolboeken niet zo goed bij jou.  

 
Klinkt dit bekend? Geen zorgen.  

Er zijn heel veel kinderen en jongeren die dit herkennen.  
Soms voor heel even en soms al heel erg lang.  

Nog meer rekenen en nog een keer lezen, weer extra oefenen bij de juf of meester.  
Stef's Praktijk heeft dan misschien de oplossing voor jou. 

 
Door onderzoek te doen kan duidelijk worden wat jij weet, kan of nog kan leren.  

Dat kan helpen om te kiezen welke manier van leren en oefenen bij jou past.  
Maar we kunnen daar ook achter komen door het gewoonweg te doen.  

Door samen veel verschillende manieren van leren te proberen,  
komen we misschien wel iets tegen wat bij jou past op dit moment.  

 
Hierdoor kan het leren van nieuwe of moeilijke dingen leuker, makkelijker of fijner worden.  

Bij Stef’s Praktijk oefenen en leren we door samen dingen te doen. 
Koken, schilderen, bouwen, tekenen, dingen namaken, spelletjes en nog veel meer. 
Dat vinden kinderen vaak niet alleen heel leuk, het werkt ook nog eens heel goed.  

Want leren doe je zeker niet alleen maar uit een boek of schrift.  
 

We maken samen een plan om de dingen die jij moeilijk vindt te oefenen en te versterken.  
Tijdens een oefenmoment krijg je uitleg en gaan we er samen dus ook iets mee doen.  

Zo onderzoeken we welke manier van leren wel of niet bij jou past.  
Ook zal ik je leren hoe je dit kan gebruiken op school of bij het maken van je huiswerk. 

 
Veel liefs,  


