
Verslag thema-avond Emmauscollege d.d. 15 januari 2018: “Meer leren in minder tijd”. 

Om 19.30 begon de thema-avond. Er waren ongeveer 150 ouders aanwezig. Annemie Moghaddam 

heette de ouders namens de oudervereniging welkom en gaf het woord aan Rick Swibben, die 

namens de school vertelde, hoe het Emmauscollege de kinderen aanspoort om hun werk zo optimaal 

mogelijk te doen. 

Het Emmauscollege kijkt naar 3 thema’s: 

- Wat gebeurt er in het hoofd tijdens het leren; hoe leren de leerlingen 

- Planning; mentor begeleidt de leerlingen met leren en plannen 

- Motivatie; alles valt of staat met hoe gemotiveerd de kinderen zijn. 

 

Daarna nam de gastspreker Ankie Remijn het woord.  

 

“Investeren in Leren”. Zij legde dit concept uit aan de hand van een stoel model, waarbij de vier 

poten van de stoel staan voor respectievelijk Brein, Plannen, School en Motivatie. Om effectief te 

leren moeten de vier poten in balans zijn. Zij haalde bij de verschillende ‘poten’ vele voorbeelden 

aan, op zo’n humoristische en herkenbare wijze, dat het een zeer onderhoudende avond werd. Zij 

gaf verschillende praktische tips en stappenplannen om het maken en leren van het huiswerk, 

overzichtelijker en efficiënter te maken. 

Na het beantwoorden van vragen van de ouders, was er nog gelegenheid om een drankje te drinken 

en om eventueel haar boek aan te schaffen.  Het boek is o.a. verkrijgbaar bij: 

https://www.libris.nl/boek/?authortitle=ankie-remijn/meer-leren-in-minder-tijd-effectiever-en-

efficienter-huiswerk-maken--9789058758743 Libris rekent GEEN VERZENDKOSTEN 

U kunt een GRATIS preview van haar boek aanvragen en inschrijven voor een tweewekelijks breinfeit: 

http://investereninleren.nl/nieuws/  

 

Linkjes uit de lezing: 

Marshmallowtest: https://www.youtube.com/watch?v=QX_oy9614HQ 

Fixed en growth mindset theorie: https://www.youtube.com/watch?v=oFZAxX2ALUE  

Fixed en growth mindset Praktijk:  

https://www.youtube.com/watch?v=2zrtHt3bBmQ&feature=youtu.be  

Puberbrein: https://www.youtube.com/watch?v=br8OApdy0v4  

 

Overige gebruikte sites: 

www.lereniseenmakkie.nl  (algemene tips over brein en huiswerk) 

www.digischool.nl  (voor alle vakken en met name de talen en oefeningen bij grammaticale regels) 

http://www.cambiumned.nl (Nederlands grammatica oefenen)  

www.ezelsbrug.nl 

www.ezelsbruggetje.nl 
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www.1blik.nl (agenda) 

https://www.youtube.com/watch?v=QX_oy9614HQ voor de marsmallowtest 

https://www.youtube.com/watch?v=oFZAxX2ALUE carol dweck over de mindsets 

‘Wiskunde leren is kwestie van oefenen’ 

‘Slecht zijn in wiskunde is een smoes’.   

‘Niet IQ maar motivatie bepaalt groei wiskundeprestaties’ 

http://wiskundeacademie.nl/ 

https://www.youtube.com/watch?v=2zrtHt3bBmQ&feature=youtu.be DOJO filmpje met uitleg 

overgrowth mindset 

https://www.ted.com/talks/rita_pierson_every_kid_needs_a_champion?language=nl#t-105277 Rita 

Pierson over de docent als rolmodel 

 

Genoemde boeken: 

Het sociale brein van de puber’ Eveline Crone 

‘Het puberende brein’ Eveline Crone 

‘Ellis en het verbreinen’ Jelle Jolles 

‘Het tienerbrein’ Jelle Jolles 

‘De lerende mens’ Jurjen van der Helden, Harold Bekkering 

‘How to talk to kids ‘ 

 ‘Het geheugenpaleis’ Joshua Foer 

‘Het maakbare brein’ Margriet Sitskoorn 

‘Wij zijn ons brein’ Dick Swaab 

 

Meer info vindt u hier: 

http://investereninleren.nl/lezing-puberbrein-huiswerk/ 
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