
 

Geachte ouder(s)/verzorger(s), 
  
Dit jaar organiseren wij in samenwerking met Remind Learning een pro-
gramma op school om leerlingen in de vierde klas van de theoretische 
leerweg te helpen om slimmer en gemotiveerder te leren. In deze brief 
staat kort beschreven wat Remind Learning op Stad & Esch gaat doen, 
hoe het programma eruit ziet, en hoe uw zoon of dochter zich hiervoor 
kan aanmelden.  
 
Remind Learning 
Remind is een organisatie van studenten die trai-
ning geven in het onderwijs. Zij willen jonge men-
sen helpen om slimmer en gemotiveerder te leren 
leren. Zo leren ze leerlingen hoe leren het beste voor hen werkt, zodat 
ze effectiever en met meer plezier kunnen gaan leren. Hun doel is dat 
leerlingen uiteindelijk ontdekken hoe ze zichzelf beter kunnen maken in 
leren, zodat ze het maximale uit zichzelf kunnen halen. Goed voor het 
diploma, goed voor de toekomst en vooral ook heel prettig, omdat er 
meer ruimte ontstaat waarin leerlingen kunnen doen wat ze graag willen 
doen. 
 
Programma 
Tijdens het programma zullen leerlingen in kleine groepen van maximaal 
negen leerlingen ongeveer acht keer bij elkaar komen om te ontdekken 
hoe zij slimmer en gemotiveerder kunnen leren. Iedere bijeenkomst 
staat/staan één of meerdere thema(’s) centraal.  
 
De verschillende thema’s staan hieronder beschreven: 
 
 Hersenen: hoe werkt leren in je hersenen en hoe kun je deze kennis 

slim inzetten? 
 Onthouden: hoe kun jij slimmer en sneller jouw stof begrijpen, ont-

houden én vasthouden? 
 Plannen: hoe creëer je overzicht en maak je een planning waar je je 

aan houdt? 
 Concentreren: hoe zorg je voor optimale focus tijdens het leren? 
 Slim teksten leren: hoe pak je een tekst aan op een hersenvriendelij-

ke manier? 
 Wilskracht: hoe maak je het makkelijker voor jezelf om te beginnen 

met leren?  
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pagina 2/2  Creativiteit: hoe kun jij creativiteit gebruiken om slimmer te gaan le-
ren? 

 Motivatie: hoe ontdek je wat jij leuk vindt, waar je goed in bent en 
wat jij belangrijk vindt? 

 Samenwerken: hoe stimuleer je elkaar om slimmer en gemotiveerder 
te leren? 

 
Voorlichting leerlingen | dinsdag 24 september 
Alle vierde klas leerlingen krijgen tijdens het eerste lesuur een voorlich-
ting over de inhoud en doelen van het programma.  
 
Ouderavond | dinsdag 1 oktober | 18.30 - 19.45 uur 
Op dinsdag 1 oktober van 18.30 - 19.45 uur, organiseren wij samen met 
Remind Learning een ouderavond in de theaterzaal van Stad & Esch. 
Het thema van de ouderavond is: ‘hoe help ik mijn kind met slimmer en 
gemotiveerder leren’. Tijdens deze ouderavond ontvangt u ook meer in-
formatie over het programma.  
 
Na deze voorlichting en de ouderavond kunnen zich maximaal 35 leer-
lingen opgeven voor het gehele programma. De bijeenkomsten zijn op 
de dinsdagmiddag afwisselend van 12.25-14.05 uur en 14.05-15.45 uur. 
Na afloop van het programma ontvangen de deelnemers een certificaat 
voor deelname aan het programma.  
 
Meer informatie 
Voor informatie over het programma kunt u nu ook al terecht op 
www.remindlearning.nl. Wilt u meer informatie over de organisatie, 
neemt u dan gerust contact op met mij (cmeijer@stadenesch.nl). 
 
Graag tot ziens op dinsdag 1 oktober. 

 
 
Met vriendelijke groet, 
mede namens de Remind-trainers, 
 
 
 
 
Chris Meijer, 
leerlingcoördinator theoretische leerweg. 
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