Grammatica toepassen
Wil je goede resultaten halen bij de talen? Dan is het belangrijk dat je de grammatica goed leert en
toepast. De volgende stappen helpen je daarbij.
Stap 1: Wat moet ik doen?
Wat moet je precies weten? Bekijk eerst alle grammatica die je moet doen. Maak een lijstje met
alle onderwerpen.
Stap 2: Wat weet ik al?
Wat ken je al? Wat begrijp je al? Wat nog niet? Maak de onderwerpen die je nog niet kent/begrijpt
rood.
Stap 3: Doelen stellen
Wat wil je bereiken? Heb je een toets over de grammatica? Welk cijfer wil je dan behalen?
Stap 4: Plan maken
Je weet nu welke grammatica-onderwerpen je moet doen en ook wat je al kent/begrijpt.
Begin met de onderwerpen die je nog niet kent/begrijpt (de roodgekleurde). Lees van het eerste
onderwerp de theorie. Controleer of je die begrijpt met behulp van de voorbeelden. Begrijp je het
niet, bedenk dan wat je niet begrijpt en zoek dan hulp! Begrijp je de regel wel, ga dan verder.
Herhaal voor jezelf de grammaticaregel.
Zoek nu in je werkboek een oefening die bij deze grammaticaregel hoort. Doe de oefening. Kijk de
oefening na (of vraag een van je ouders om de oefening na te kijken).
Stap 5: Monitoren
Had je de oefening goed gedaan? Had je fouten gemaakt? Kijk dan wat je fout gedaan had. Begrijp
je wat er fout is? Probeer dan nu de grammaticaregel uit je hoofd te zeggen. Streep dit
grammatica-onderwerp door op je lijstje.
Ga dan terug naar stap 4 en pak het volgende grammatica-onderwerp aan. Herhaal stap 4 en 5 net
zolang tot je alles gedaan hebt.
Stap 6: Zelf-evaluatie
Heb ik mijn doelen (zie stap 3) bereikt? Hoe komt het dat het wel/niet gelukt is?
Stap 7: Reflectie
Hoe ging het? Waarover ben je tevreden? Wat ga je de volgende keer anders doen?

