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Voorwoord
Wauw! Wat leuk dat jij mijn E-Inspiratie-Grip-op-Leren-Tips&Tops voor ouder én
kind gedownload hebt!
Mijn naam is Danielle Teheux en het is mijn passie om mensen te inspireren en te
laten bloeien & groeien, door het delen van mijn eigen opgedane kennis en
praktijkervaring.
Ik hoop dan ook dat je geïnspireerd raakt bij het lezen van mijn bloemlezing over
de worsteling met leren Leren.
Doe je voordeel met de praktische Tips & Tops en laat je vrienden er ook van
genieten als je merkt dat ze werken.
Ben jij een moordwijf(wees eerlijk, klinkt toch veel sterker dan moordvrouw, of
niet?) of ben jij een ‘nieuwe man’(zacht maar nog altijd met ballen aan je lijf)(laat
me zeker weten als je mijn taalgebruik hier te grof vind!) dan heb jij de moed om
een bericht op Social Media te delen. Uiteraard alleen als je ervaart dat mijn EInspiratie-Grip-op-Leren-Tips&Tops waardevol zijn!
Zo helpen we elkaar bloeien & groeien voor meer plezier, geluk en verbinding in
het alledaagse leven.
Op jouw Inspiratie en Bloei&Groei!
Verbindende groet,
Danielle Teheux
De kindercoach
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1. Door welke bril kijk jij?
Misschien sta je aan de vooravond van een nieuwe toetsenweek van je kind of raak
je steeds meer gefrustreerd en verdrietig dat je kind niet de resultaten behaald die
hij waard is.

Hoe gaat dat bij jullie in huis? Op welke manier help jij je kind?
......................................................................................................................................

Lukt het je kind om met jouw hulp en advies de gewenste resultaten te
bereiken?
......................................................................................................................................

Wanneer dat niet lukt, weet je dan ook waar dat aan ligt?
......................................................................................................................................

Ik kan je verklappen dat de manier waarop je kijkt en luistert naar je kind de sleutel
tot succes is.
Jij kijkt door een bril die anders is als die van je partner, moeder, vriendin,
collega, je kind.
Zoveel brillen, zoveel goed bedoelde meningen, adviezen.
Het krachtigste advies is echter het advies dat vanuit jouw zelf komt. Jij kent jezelf
het beste, je kwaliteiten en sterktes en dus weet jij het beste wat jou helpt.
Soms heb je iemand nodig die je helpt je kwaliteiten en sterktes te ontdekken.
Zodat je ze gaat herkennen en weet hoe ze jou helpen te bereiken wat je wil.
Kwaliteiten zijn bijv. optimistisch, kritisch, lef, daadkracht, zelfvertrouwen,
samenwerken, gevoelig, zorgzaam, handig, ...
Skills|Coaching Academy werkt vanuit de oplossingsgerichte bril.
Dat betekent dat we in het oplossingsgericht denken kijken en luisteren na:
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o
o
o
o
o

wat werkt i.p.v. wat niet werkt
de gewenste situatie i.p.v. het probleem
een positieve benadering i.p.v. een negatieve focus
complimenteren i.p.v. afbreken
kwaliteiten i.p.v. tekortkomingen

De voordelen van de oplossingsgerichte bril zijn dat je zelf de succesformule schrijft
om te bereiken wat je wil.
Wanneer je weet HOE je iets aanpakt om succes te bereiken is het uitvoeren ervan
een logische, volgende stap.
In de trainingen 'Ik leer Leren' en 'Snel leren=leuk Leren' en “Kind in Beeld’ gaan we
oplossingsgericht aan de slag en leren we slimmer, makkelijker en efficiënter
omgaan met o.a. plannen, concentreren, motivatie en faalangst.

Wat helpt jouw kind om tevreden resultaten te behalen?
......................................................................................................................................
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TEST
2. Hoe leert mijn kind?
Vallen resultaten op school tegen en begrijp je niet waardoor er niet uit komt
wat erin zit?
Ik begrijp dat je hierover zorgen hebt en stel voor dat we samen gaan kijken wat er
bij jouw kind speelt, vind je dat oké?
Wees open en eerlijk met jezelf bij het invullen van deze vragen en weet dat je
bijlange niet de enige ouder bent die zijn kind veel helpt bij het leren!

Tip: voor meer begrip en verbinding laat je kind deze vragen ook invullen
en ga in gesprek over de verschillen.

1. Hoe verloopt de schoolcarrière van je kind?

o
o
o
o
o
o
o
o
o

met vallen en opstaan
met twee vingers in de neus
gedreven en gemotiveerd
worstelend en teleurstellend
gefrustreerd en verdrietig
ongemotiveerd en niets doend
angstig en gestresseerd
er komt niet uit wat erin zit
.........................................................................................................................................

2. Wat lijkt de hoofdreden waardoor leren bij je kind moeizaam lukt?

o
o
o
o
o
o
o
o

moeite met motivatie
moeite met concentratie
last van faalangst
moeite met plannen
voelt zich niet goed in zijn vel
moeite met starten
moeite met volhouden
.........................................................................................................................................
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3. Wat doe jij allemaal om je kind te helpen bij het leren?

o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

aansporen tot het starten met huiswerk
samen huiswerk maken(helpen met samenvatten/woordjes leren..)
agenda na kijken
huiswerkplanning maken
ondervragen
leerstof uitleggen
boekentas maken
boekentas nakijken
huiswerkopdrachten maken
leerstof helpen leren
.........................................................................................................................................

Kijk nu nog eens op je gemak naar de antwoorden en stel je dan de volgende vraag:

Wat denk ik dat mijn kind kan leren zodat hij makkelijker en zelfstandiger
zijn huiswerk kan doen?
Tip: laat je kind deze vraag zelf ook beantwoorden.
Wanneer jullie het antwoord gevonden hebben, ga je samen met je kind
onderzoeken of jullie daar samen oplossingen voor kunnen vinden.
Leer uit jullie ontdekking waar je kind vastloopt en wat hem kan helpen om zijn
inspanningen met betere resultaten te zien bekroont. Zo blijf je positief en help je
je kind verantwoordelijk worden over zijn huiswerktaken.
Wanneer je kind weet HOE hij makkelijker en slimmer kan leren groeit zijn
zelfvertrouwen, motivatie en succes stap voor stap!

Wil jij ontdekken HOE jij je kind helpt HOE je kind makkelijker leert leren?
Kom dan naar de GRATIS info sessie voor ouders en kinderen over leren Leren en
vindt samen de sleutel tot succes.
p.s. Weet je wat de kinderen uit de laatste training 'Ik leer leren' na afloop zeiden?
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3. Huiswerk uitstellen dagelijkse kost?
Huiswerk uitstellen, drijft jouw dat tot wanhoop?
Dreigt er een wig te ontstaan tussen jouw en je partner door dit uitstelgedrag?
Is de sfeer in huis te snijden en loopt iedereen op te toppen van zijn tenen?
Lees dan zeker verder en ontdek hoe de sfeer in huis weer wederkeert ....

Stelt jouw kind het maken van zijn huiswerk altijd uit?
Als je thuis komt zie je je kind op de bank hangen, zijn telefoon in zijn handen, de
laptop voor hem en de televisie staat aan. Jij vraagt hoe school was en krijgt het
standaard antwoord: 'saai!' Vervolgens vraag je of hij huiswerk heeft en wanneer hij
gaat beginnen. Hij heeft óf geen huiswerk óf niet veel en zegt dat hij zo gaat
beginnen.
Wanneer je kind een half uur later nog niet in beweging is gekomen vraag je
opnieuw ( waarschijnlijk al met iets meer irritatie in je stem) wanneer hij nu aan zijn
huiswerk begint. Opnieuw hoor je(ook met lichte irritatie), 'ja, ik begin zo!'.
Wanneer je nadat opnieuw een half uur is verstreken nog steeds geen ondernomen
actie ziet, hoor je jezelf half schreeuwend zeggen: 'En nu wil ik dat je aan je
huiswerk begint!'.

Waardoor stelt jouw kind het maken van zijn huiswerk uit?
Ik heb heel belangrijk nieuws voor je! Als je denkt dat je kind het maken van zijn
huiswerk uitstelt omdat hij jouw wil dwarsbomen, dan heb je het grondig mis!
Redenen waardoor je kind uitstelt zijn heel divers. Ik geef je de 9 meest gehoorde
redenen van kinderen die al deelnamen aan de training 'Ik leer leren'. In deze
training ontdekken kinderen alles over hun eigen motivatie, manier van leren,
faalangstige gedachten, concentratievermogen, ideale leerplek en hoe ze hun
huiswerk organiseren.

9 belangrijkste redenen voor uitstelgedrag:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

hij niet weet HOE hij moet leren
hij begrijpt de leerstof niet
hij durft niet om hulp vragen
hij heeft verdriet om iets
hij maakt zich veel zorgen over iets
hij vindt het lastig te starten
hij is oververmoeid
hij kan het niet alleen
hij heeft geen motivatie
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Hoe kom je er nu achter om welke reden jouw kind het maken van zijn huiswerk
alsmaar uitstelt?
Wanneer je je zorgen maakt over het huiswerk maken van je kind onderzoek dan
eens bij jezelf WAT jouw echte zorg is.

Wat maakt dat je ontevreden bent over de resultaten die je kind behaald?
......................................................................................................................................

Welke verwachtingen heb je voor je kind?
......................................................................................................................................

Zijn jouw verwachtingen realistisch(lees haalbaar)?
Zo ja, hoe weet je dat?
Wanneer je eerst samen met je partner deze vragen onderzoekt, heb je helder wat
jij je kind gunt en toewenst. Je hebt jouw verwachtingen helder.

Vraag nu eens aan je kind wat hij verwacht van zichzelf:
......................................................................................................................................

Wat is realistisch en haalbaar?
......................................................................................................................................

Het is zaak in dit gesprek je luister oren te gebruiken en je kind te laten uitspreken.
Nu je de verwachtingen van je kind weet kun je samen onderzoeken wat hem kan
helpen om die verwachtingen succesvol te maken. Zo kan je kind je vertellen
waarbij hij hulp nodig heeft om te leren zelfstandig huiswerk te maken.
Zo weet jij als ouder HOE je je kind kunt helpen en motiveren.
Zo wordt jouw wakker liggende zorg een glimlach.
Nu durf je weer vertrouwen op de eigen krachten en oplossingen van je kind.
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Wanneer jij het aandurft je kind zijn eigen weg te laten zoeken versterk je zijn
zelfvertrouwen en zelfredzaamheid. Er is minder strijd in huis en je kind leert
verantwoordelijk worden over zijn eigen leven.
En wees eerlijk tegen jezelf, zijn dat nu niet net de drie belangrijkste waarden die
je je kind wilt meegeven?

Kun jij en je kind wat hulp gebruiken op weg naar zelfstandig huiswerk leren
maken?
Meld je dan via www.skillscoaching.net/contact aan voor een Gratis telefonisch
kennismakingsgesprek en ontdek de mogelijkheden.

4. Leren is complex!
De trainingen 'Ik leer leren' , ‘Snel leren=Leuk leren’ en ‘Kind in Beeld’ zijn
trainingen voor kinderen die vastlopen bij het leren.

Een kind kan leren leren!
De trainingen versterken de skills om tot leren over te gaan.
Kinderen helpen slimme handvatten gebruiken om makkelijker en efficiënter te
leren zorgt voor meer plezier en zelfvertrouwen thuis en op school.
De trainingen versterken volgende thema’s:
1. Leerstijl
2. Faalangst
3. Motivatie
4. Concentratie
5. Plannen en organiseren
6. Zelfbeeld en zelfvertrouwen
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De trainingen zijn geschikt voor:
• Kinderen van de basisschool
• Brugklassers/1e middelbaar
• Hoogbegaafde kinderen
• Jongeren in het voortgezet onderwijs
• Beelddenkers
In de training Ik leer leren:
• leren kinderen inzicht krijgen in hoe ze het leren kunnen aanpakken
• zorgt bewust worden voor meer motivatie om te leren
• leren ouders herkennen hoe ze hun kind kunnen ondersteunen en
begrijpen
Kinderen die de training volgden vertellen:
• Ohhhh... is dit leren?
• Dus als ik het op die manier aanpak, gaat het gemakkelijker?
• Dus ik heb geen concentratie probleem?
• Gelukkig weet ik nu hoe ik me kan voorbereiden op een toets!
• Dus je kan ook op andere manieren een makkelijke samenvatting maken?
In de training Snel leren=Leuk leren:
• leer je makkelijker en slimmer leren
• leer je doelen stellen
• leer je meer grip krijgen door plannen en organiseren
• leer je studie skills als snellezen, mindmappen en timemanagement
• ontdek je hoe je geconcentreerd en gemotiveerd blijft
Kinderen die de training volgden vertellen:
• dat het leren plannen en organiseren hen meer vrije tijd oplevert
• betere kennis van de leerstof en betere resultaten
• het snellezen praktisch en fijn is
• de praktische tips helpen beter onthouden
In de training Kind in Beeld:
• leren kinderen begrip krijgen voor taal en rekenen
• leren kinderen rust in hun hoofd creëren
• leren kinderen stap voor stap werken
• leren kinderen grip krijgen op hun eigen denken en doen
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Kinderen die de training volgden vertellen:
• nu is leren veel leuker want ik begrijp wat ik moet doen!
• wat is het leuk om bewegend te leren!
• Wow! Ik ben voor het eerst tafelkampioen!
Voor sommigen blijft school en leren saai echter de studie skills helpen makkelijker
leren waardoor ze meer gemotiveerd raken en succes ervaren.
En zoals we allemaal weten, succes is de motor van motivatie en volhouden!

Wil je meer weten over deze trainingen?
Gun jij je kind meer succes na zijn inspanningen?
Kom dan samen naar de Gratis info sessie over leren Leren en ontdek samen welke
training je kind kan helpen of neem vrijblijvend contact op voormeer info.
Meld je via http://www.skillscoaching.net/contact aan voor info over de datum
van de Gratis sessie over leren Leren.
Soms is er ook spanning in huis omdat je kind zich niet goed in zijn vel voelt op
school.
Vaak klaagt een kind dan van buikpijn en hoofdpijn wanneer het naar school moet.
Het niet goed in zijn vel voelen kan heel veel oorzaken hebben.
Van spanning rond toetsen en leerwerk tot geen vriendjes hebben, gepest worden
en zich niet begrepen voelen. Wanneer ouders de weg naar de praktijk vinden gaan
we samen onderzoeken wat helpt om met meer rust en plezier naar school te gaan.

Merk jij dat je kind niet goed in zijn vel zit en wil je daar eens over praten?
Vraag dan via http://www.skillscoaching.net/contact voor een Gratis telefonisch
kennismakingsgesprek en ontdek hoe de kindercoach je kan helpen.
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5. De sleutel tot succes!
Niet alleen je kind(eren) is iedere dag bezig met leren Leren, ook jij als
ouder/opvoeder blijft leren. Leren Leren gaat niet alleen over rekenen en taal,
ook vrienden maken, jezelf aankleden, omgaan met emoties, huistaakjes doen,
alleen fietsen naar school enzovoort valt onder leren Leren.
Je weet dat jij als unieke mens geboren bent evenals je partner, je kind, je broer, je
vriendin.

Wat betekent dat nu eigenlijk, uniek?
Het Nederlands woordenboek geeft volgende betekenissen:
1. waar er maar één exemplaar van bestaat
2. wat zeldzaam of bijzonder is
Wauw!

Voel je je nu niet heel speciaal?
In de marketing wereld ben je een 'wanne have' product, niet te betalen dus!
Mocht je nog niet veel voelen dan meer betekenissen volgens Wikipedia:
1. enkel, alleen, enig in zijne soort; ook wonderlijk, zonderling
2. eenmalig, enig, onvergelijkelijk formidabel, buitengewoon, eindeloos,
enorm, fameus, fantastisch, kolossaal, machtig, mieters, prachtig, reusachtig,
reuze, sensationeel
3. enige in zijn soort.
a) Apart b) Alleen c) Alleen bestaand d) Alleen in zijn soort e) Bijzonder
.... en? Geef toe, je bent dus echt bijzonder!
Dat jij uniek bent betekent dus ook dat de manier waarop jij leert ook uniek is voor jou.
Dat betekent dat de manier waarop jouw unieke kind leert ook uniek is.
Dat betekent dus dat jouw manier van leren heel verschillend kan zijn dan de
manier van leren van je kind.

En weet je wat dat betekent?
Dat daar vaak veel strijd over is in huis!
Wanneer je weet HOE je kind leert en HOE jij leert is er meer begrip en ontstaat er
rust en harmonie in jezelf en in huis.
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De sleutel tot succes is hier: Bewust worden!
Help je kind meer bewust worden zodat hij grip krijgt op zijn eigen leerproces en
leven.

6. Excellerate learning
Voel jij je verantwoordelijk en zenuwachtig voor het presteren van je kind of voel je
je ontspannen en vol vertrouwen dat je kind zijn eigen plan kan trekken?
Wanneer je merkt dat je geneigd bent de controle in handen te houden over het
reilen en zeilen van je kind op school, ervaart je kind dat als prettig?
Uit liefde voor ons kind, doen we heel veel. Soms té veel!
Om kinderen te laten groeien en bloeien is het belangrijk dat zij hun eigen
ervaringen kunnen opdoen.
Dat betekent dat ze fouten mogen maken waaruit ze leren. In de huidige
maatschappij, lijkt het streven naar controle en perfectie een pré.
Willen kinderen positief ontwikkelen dan is het belangrijk dat ze vrijheid ervaren
om hun eigen grenzen en mogelijkheden te ontdekken.
Het gevoel voortdurend gemonitord en gecontroleerd te worden remt deze
natuurlijke drang.
In mijn praktijk vertel ik aan ouders en kinderen dat wanneer we té veel van een
bepaalde kwaliteit doen, bijv. té perfectionistisch, je uit balans raakt.
Immers perfectionistisch zijn betekent dat je het beste uit jezelf wil halen en dat lijkt
me een prachtige kwaliteit. Die wil je niet veranderen toch?
Echter het woordje té ervoor betekent dat je de voeling met de realiteit kwijt raakt.
Je slaat door en stelt onmenselijke eisen aan jezelf en je omgeving. Mensen lopen
een boogje om je heen en je voelt je eenzaam en ongelukkig.
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Wanneer je leert je té weg te halen ervaar je meer balans en is het makkelijker
om je doelen en dromen te bereiken.

Hoe motiveer je nu je kind het beste om slim en goed te leren zonder dat
jouw goede bedoelingen helemaal verkeerd vallen?
Wel, als eerste nodig ik je uit om je eigen motivatie onder de loep te nemen.
Onderzoek eens volgende vragen:

Wat zijn jouw drijfveren en verwachtingen t.a.v. de schoolprestaties van je kind?
......................................................................................................................................

Welke kwaliteit van jezelf gebruik je om je kind te motiveren?
......................................................................................................................................

Wanneer staat er bij jouw motiveren het woordje té voor?
......................................................................................................................................

Gelukt?

Hebben de antwoorden je meer inzicht gegeven in je eigen denken en doen?
Wanneer je vervolgens deze vragen ook aan je kind voorlegt en samen hierover in
gesprek gaat leer je veel van elkaar en weet jij hoe je je kind het best motiveert om
te leren.
In mijn coaching en trainingen werk ik op deze manier, excellerate learning, wat
inhoud dat je zelf leert ontdekken wat jouw helpt te groeien en bloeien.

Wil je deze manier van communiceren en leren Leren toepassen en gebruiken?
Info en vragen via: www.skillscoaching.net/contact
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7. 10 Huiswerk tips
Op weg naar makkelijker leren Leren & meer succes!

Tip 1:
Maak een leerplan!
Dit geeft je rust, ruimte en overzicht
Gebruik eventueel een tijdlijn als hulpmiddel.

Tip 2:
Verdeel je huiswerk in kleine stukken en plan ze in op je
weekplanner. Bijvoorbeeld:
Wi Hfdst.1 5 sommen op maandag en 5 sommen op woensdag
Fa 10 woordjes op maandag, 10 woordjes op dinsdag, herhalen
op donderdag

Tip 3:
Door jezelf minidoelen te stellen help je jezelf aan 2 voordelen:
1. Alle belangrijke onderwerpen komen aan bod
2. Je studeert in "hapklare brokken" waardoor je overzicht, rust
en vertrouwen opbouwt.

Tip 4:
Concentratie is heel belangrijk om succes te kunnen boeken!
Waar word jij door afgeleid?

Tip 5:
Leer jezelf op een gestructureerde manier:
1. doelen stellen &
2. deze vervolgens te behalen!
Hierdoor:
3. Boek je vooruitgang
4. Ervaar je zelfvertrouwen
5. Vergroot je je kans op SUCCES!!
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Tip 6:
Teveel geschreven tekst kan ontmoedigend werken!
Hoe maak je je notities overzichtelijk?
Gebruik: *kleuren *mindmaps *conceptmap
*ondertitels *grafieken *opsompunten *diagrammen

Tip 7:
Wist je dat: Je hersens het meest toegankelijk zijn vlak voor je in
slaap valt?
Dus:
Lange, saaie dag studeren achter de boeg?
Herhaal vóór je naar bed gaat nog even de belangrijkste
punten en ontdek dat bij je ontwaken alle belangrijke
informatie in je langetermijngeheugen opgeslagen zit!

Tip 8:
Een goed timemanagement is heel belangrijk om doeltreffend te
studeren!
Wat kun jij versterken aan je tijdsplanning?

Tip 9:
Stress ontstaat vaak uit de overtuiging dat je te weinig tijd hebt
om je voor te bereiden.
Hoe vul jij je tijd in? Hoe ziet jouw dagschema eruit?

Tip 10:
Durf om hulp te vragen!! Vertel wat jezelf niet goed lukt en
zoek samen naar oplossingen.
Wanneer je voor jezelf kunt analyseren wat je helpt om goed
en geconcentreerd te studeren, dan kun je ook heel duidelijk je
hulpvraag stellen én kunnen jullie samen gericht naar een
oplossing zoeken!
Wat helpt jou?

........................................................................................

Wie mag of kan je daar bij helpen? ................................
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..................

8. Oudercontact
Ik help je denken en doen in mogelijkheden en dat is de krachtige sleutel tot
geluk en succes!
Het is mijn missie jou als succesvolle, zorgdragende ouder te helpen jouw kind
gelukkig en succesvol te laten opgroeien. Dat betekent voor mij dat jij je kind ook
helpt denken en doen in mogelijkheden. Zo spreek je je kind aan op zijn kwaliteiten
en sterktes en kan je kind bouwen aan zelfvertrouwen. Vanuit het versterkte
zelfvertrouwen kan je kind verantwoordelijkheid ontwikkelen voor zijn keuzes en
daadkracht en wordt hij zelfredzaam.

Hoe ik je kan helpen bij de komende oudercontacten op school?
Stel je kind heeft een aantal vakken niet gehaald!

Hoe reageer je hierop?

o
o
o
o
o
o
o
o

boos
verdrietig
vloekend
dreigend met ...
betuttelend
excuses zoekend
bedekkend met de mantel der liefde
...........................................

Waarschijnlijk heb je je eigen theorie gemaakt waardoor je kind gefaald heeft en
met deze 'theorie of mind' ga je op zoek naar bevestiging. Eerst bij je partner, dan
bij je vrienden/collega's en als laatste bij de leerkracht.
Waarschijnlijk heeft nog niemand je op andere gedachten kunnen brengen omdat
men ofwel de moed hiervoor niet vind ofwel jij jouw theorie zo overtuigend brengt
dat men je bevestigd.

En je kind?
Dat is verdrietig en boos omdat niemand zijn onmacht begrijpt..

Wat kun je nu anders doen?
•

Ga helpend in gesprek met je kind door te onderzoeken waardoor de
onvoldoende is ontstaan

E-BOOK - LEREN LEREN - TIPS VOOR OUDERS EN KINDEREN
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•
•

Met de opgedane informatie ga je helpend in gesprek samen met de
leerkracht
Samen onderzoeken jullie, hoe je kind te helpen op weg naar een voldoende

Op deze manier blijf je buiten verwijten, oordelen, aannamen en meningen en
ontstaat er een constructief gesprek over sterktes, kwaliteiten en mogelijkheden.
Vanuit deze samenwerking help je het kind zijn eigen leerproces in handen
nemen.

Vind je bij jezelf niet de rust en het geduld om dit bij je kind te onderzoeken?
Of lijkt je dat lastig?
De kindercoach helpt je graag met onderzoeken via individuele coaching,
trainingen en workshops.
Ik help je graag goed voorbereid en helpend in gesprek gaan!

18
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9. 10 Examen Tips
Zit jij nu midden in de examentijd van je kind?
Heb jij daar stress van? En hoe is dat voor je kind?
Om je te helpen de rust in huis bewaren krijg je van mij 10 Examen Tips!

Tip 1:
Studie Tip:
Creëer een rustige werkplek.
Omschrijf voor jezelf wat voor jou rustig is.

Tip 2:
Motivatie Tip:
Stel jezelf per vak een haalbaar DOEL!
Bijv. 7 voor Fa, 6,5 voor Wi, 8 voor Ne..

Tip 3:
Studeer maximaal 50 minuten achter elkaar en neem dan een
"break" van 5 á 10 minuten.
Eet een appel, ga uit je dak met muziek, BEWEEG

Tip 4:
Studie Tip:
Zet je mobiel en computer op stil tijdens instuderen.
Als je veel aandacht geeft aan je mobiel, leg hem dan tijdens
het instuderen in een andere ruimte. Beloon jezelf na het
instuderen met een bezoekje aan je mobiel:)
Ontdek welke tijdswinst je boekt door je mobiel weg te leggen!

Tip 5:
Studie Tip:
Maak een weekplanner met alle examens per dag, hang het
zichtbaar op en streep iedere dag door wat klaar is.
tip: plan 2 weken vooruit
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Tip 6:
Faalangst Tip:
Geef jezelf helpende, groene gedachten als,
Ik kan het, Ik doe mijn best, Ik heb goed geleerd, Ik probeer het, ...
Merk het verschil in je gevoel wanneer je helpende gedachten
gebruikt

Tip 7:
Motivatie Tip:
Als het leren niet lukt of als je je motivatie kwijt bent kunnen
de volgende vragen je misschien op weg helpen:
Waarvoor leer ik?
........................................................................................................................
Wat helpt mij om te kunnen leren?
........................................................................................................................
Wanneer en waardoor lukt het niet om te leren?
........................................................................................................................

Tip 8:
Studie Tip:
Werk niet te hard!
Zorg op gezette tijden voor ontspanning want het is tijdens
momenten van ontspanning dat je hersens de ingestudeerde
stof absorberen en organiseren! Las dus pauzes in!
Deze regelmatige "chill" momenten houden je in een goed
humeur:)

Tip 9:
Faalangst Tip:
Gebruik je adem om jezelf te kalmeren wanneer je stresspeil
oploopt.
Hoe?
Adem een paar keer heel diep in via de buik en voel hoe de
spanning bij elke uitademing je lichaam verlaat..

20
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Tip 10:
Concentratie Tip:
Zeg voor je begint tegen jezelf:
Nog 2 UUR volle aandacht en dan 2 WEKEN vakantie!
Dat is een makkie voor me!
Ga vervolgens stevig op je stoel zitten met je 2 voeten stevig op
de vloer
Adem 2x diep in en uit
Trek een glimlach op je gezicht
En laat je kennis nu maar stromen...

You can Do it!

In de trainingen Ik leer leren en Snel leren=Leuk leren en Kind
in Beeld leer je makkelijker en slimmer en leuker leren, leer je
doelen stellen, huiswerk plannen en snellezen. Ook ontdek je
hoe je geconcentreerd en gemotiveerd blijft en wat jouw eigen
leerstijl is. Kort gezegd we helpen kinderen grip krijgen op hun
breinwerking voor meer zelfvertrouwen en persoonlijke bloei
& groei!

Op jouw Geluk,
en het succes van je kind!
Danielle Teheux
De kindercoach
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Groei en Bloei Meter
Skills|Coaching Academy werkt met de Groei & Bloei meter om vooruitgang en
verandering te zien en aanmoedigen.
Ik nodig uit de Groei & Bloei meter in te vullen door jullie ouders en door je kind
zelf. Ga over verschil(len) in gesprek met de gedachte dat het niet over gelijk
hebben gaat. Ieder heeft zijn eigen zienswijze, de een is niet beter of slechter dan
de ander, hij is slechts anders! Begrijp, leer, ontdek, evalueer en inspireer elkaar!
Ik wens jullie een inspirerende en schatrijke ontdekkingstocht toe J

1 Studie skills
Op een schaal van 0 tot 10, waarbij 0 staat voor geen studie skills en 10 staat voor
de gedroomde studie skills, waar bevind je kind zich nu?
0-------------------------------------------------------------------------------10

Nu op cijfer: ...........................
Hoe ziet jullie gedroomde 10 eruit? Wat doet en kan je kind op 10?
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................

Benoem 6 dingen die je kind al doet en kan op dit moment:
1............................................

2............................................. 3.........................................

4............................................

5............................................. 6.........................................

Op welk cijfer zijn jullie al heel tevreden? .......................................................................
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Nu volgt de belangrijkste opdracht!
Speur en observeer als een echte Sherlock Holmes naar alle veranderingen en
succesjes.
Weet dat de kleinste verandering een groot verschil kan maken wanneer die
verandering blijft volgehouden!
Schrijf ieder klein succesvol stapje op weg naar dat cijfer hieronder op:
1 ................................................................

2 ................................................................

3 ................................................................

4 ................................................................

5 ................................................................

6 ................................................................

7 ................................................................

8 ................................................................

9 ................................................................

10...............................................................

Veel plezier en inspiratie onderweg!
Op jullie Bloei & Groei!
Danielle Teheux
De kindercoach
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Picto magneten
De picto magneten zijn een visuele ondersteuning bij het in
gesprek gaan met je kind.
De picto Helpers helpen je kind vertellen wat hij doet, denkt
en voelt.

Pictokaarten
De picto kaarten zijn een visuele ondersteuning bij het in
gesprek gaan met je kind.
De picto Helpers helpen je kind vertellen wat hij doet, denkt
en voelt.

Skillsies Denken
De Skillsies helpen je oplossingsgerichte gesprekken voeren met
je kind voor meer plezier en zelfvertrouwen thuis en op school.
De Skillsies zijn oplossingsgerichte vragen en helpen jou en je
kind meer bewust worden van het eigen doen, voelen en
denken.
Iedere Skillsies set bestaat uit 3 á 5 basisvragen die het probleem verhelderen en uit
50 onderzoekvragen die helpen de oplossing zoeken.
De Skillsies set Denken is helpend bij het versterken van inzicht en
overzicht bij het leren thuis en op school.

De visuele producten kun je bestellen via www.skillscoaching.net/producten.

Praktijk voor kindcoaching, oudercoaching, training & studiebegeleiding.
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Mijn naam is Danielle Teheux en ik help kinderen en ouders bloeien & groeien voor
meer plezier, rust en geluk thuis en op school.
Ik doe dit door het geven van coaching & training, workshops & lezingen +
studiebegeleiding & bijles.
In de keukentafel workshop ‘Gelukkige kinderen, Gelukkige ouders’ laat ik je
anders kijken en luisteren naar jezelf en je kind, hoe je je kind helpt bouwen aan
zelfvertrouwen en wat emoties eigenlijk vertellen.

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
Je gaat ontspannen en opgeladen naar huis met nieuwe inzichten, praktische
handvatten en hernieuwd vertrouwen.
Wil jij een workshop bijwonen?
Meld je dan aan via de website: http://www.skillscoachingacademy.net/contact
of bel: 0031 6 46 98 87 61
Ik kijk er alvast naar uit je te mogen begroeten en ontmoeten!
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