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Beste	  leerkracht,	  
	  
Voor	  je	  ligt	  de	  handleiding	  van	  het	  lesprogramma	  Huiswerk	  Bikkels.	  	  
Fijn	  dat	  je	  met	  studievaardigheden	  aan	  de	  slag	  gaat	  in	  de	  klas!	  
Dit	  is	  een	  lesprogramma	  voor	  leerlingen	  om	  hen	  beter	  voor	  te	  bereiden	  en	  te	  motiveren	  voor	  het	  
efficiënt	  maken	  en	  leren	  van	  huiswerk.	  We	  hopen	  natuurlijk	  dat	  je	  enthousiast	  bent	  over	  het	  
materiaal	  en	  dat	  je	  de	  leerlingen	  uit	  je	  groep	  hiermee	  kunt	  gaan	  helpen.	  	  
	  
Voor	  het	  gebruik	  in	  het	  primair	  onderwijs,	  raden	  wij	  aan	  om	  dit	  lesprogramma	  in	  groep	  7	  en	  8	  in	  te	  
zetten.	  Je	  kunt	  het	  inzetten	  naast	  Koele	  Bikkels	  (faalangst)	  voor	  groep	  7	  en	  Brugklas	  Bikkels	  
(weerbaarheid,	  redzaamheid,	  overstap)	  	  voor	  groep	  8.	  
We	  hebben	  10	  lesplannen	  voor	  groep	  7	  en	  10	  lesplannen	  voor	  groep	  8	  ontwikkeld.	  Voor	  gebruik	  in	  
het	  voortgezet	  onderwijs	  raden	  wij	  aan	  dit	  lesprogramma	  in	  leerjaar	  1	  in	  te	  zetten	  (20	  lessen).	  
	  
Deze	  handleiding	  biedt	  een	  leidraad	  voor	  de	  lesmethode	  Huiswerk	  Bikkels.	  	  Je	  vindt	  hier	  20	  	  lessen	  
van	  30-‐40	  minuten	  stap-‐voor-‐stap	  uitgewerkt.	  Het	  staat	  je	  echter	  geheel	  vrij	  om	  de	  lengte	  en	  het	  
aantal	  lessen	  aan	  te	  passen	  naar	  wat	  passend	  is	  voor	  jou	  en	  je	  groep.	  Daarnaast	  staat	  het	  je	  vrij	  
om	  te	  bepalen	  welke	  opdrachten	  zich	  lenen	  voor	  zelfstandige	  verwerking,	  huiswerk	  of	  weektaak.	  
In	  principe	  geldt:	  hoe	  meer	  tijd	  je	  kunt	  besteden	  aan	  de	  inhoud,	  hoe	  meer	  je	  bereikt	  met	  de	  
leerlingen.	  Bij	  iedere	  les	  vind	  je	  aanvullende	  oefeningen	  om	  een	  les	  uit	  te	  breiden.	  
	  
Bij	  deze	  handleiding	  horen	  de	  volgende	  aanvullende	  materialen:	  
• Document	  ‘werkmap	  Huiswerk	  Bikkels’	  
• Het	  boek	  Huiswerk	  Bikkels,	  geschreven	  door	  Inke	  Brugman,	  Renate	  van	  Leeuwen-‐	  van	  Dorst	  

en	  Lenneke	  Bazen,	  uitgever	  Garant	  (lesboek)*	  
• PowerPoint	  presentaties	  Huiswerk	  Bikkels	  Bijeenkomst	  1	  t/m	  4	  
• Certificaten	  

*	  Deze	  dien	  je	  voor	  de	  leerlingen	  apart	  aan	  te	  schaffen.	  
	  
Nog	  vragen?	  Opmerkingen	  of	  feedback?	  Word	  lid	  van	  onze	  besloten	  facebook-‐groep	  
Bikkeltrainers:	  www.facebook.com/groups/bikkeltrainers. 
Wij	  horen	  ook	  graag	  van	  je	  via	  info@bikkeltrainingen.nl. 
Veel	  succes	  met	  de	  training,	  
	  
Groetjes	  Inke,	  Lenneke	  en	  Renate	  
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!!!!!!!Werkmap!van:!!!!

	  
	  Voor	  de	  leerlingen	  schaf	  je	  een	  lesboek	  aan.	  De	  lesboeken	  worden	  elke	  les	  uitgedeeld	  
en	  de	  leerlingen	  hebben	  hun	  werkboek	  voor	  zich	  liggen.	  	  
	  
In	  het	  draaiboek	  staat	  per	  les	  beschreven	  welke	  hoofdstukken	  en	  werkbladen	  je	  nodig	  hebt.	  In	  
het	  lesplan	  staat	  per	  lesonderdeel	  het	  hoofdstuk	  vermeld	  (H),	  de	  werkbladen	  uit	  het	  
werkboek	  (WB)	  en	  de	  samenvatting	  uit	  het	  werkboek	  met	  het	  huiswerk	  (SV).	  	  
We	  zijn	  steeds	  uitgegaan	  van	  lessen	  van	  30	  minuten,	  maar	  maak	  hier	  gerust	  wat	  meer	  van!	  

Op	  dit	  moment	  is	  het	  (les)boek	  nog	  niet	  uitgegeven	  en	  vind	  je	  de	  benodigde	  teksten	  in	  de	  
bestanden	  ‘lesboek’	  en	  ‘werkboek’	  die	  je	  digitaal	  aangeleverd	  hebt	  gekregen.	  	  	  Kopieer	  of	  print	  
het	  materiaal	  behorend	  bij	  iedere	  les	  voor	  elke	  deelnemer	  en	  stop	  ze	  in	  een	  snelhechter	  of	  
mapje.	  Leerlingen	  nemen	  het	  mapje	  mee	  naar	  huis	  als	  er	  huiswerk	  wordt	  opgegeven	  en	  
worden	  eraan	  herinnerd	  dit	  elke	  les	  mee	  terug	  te	  brengen.	  Het	  mee	  naar	  huis	  geven	  van	  het	  
materiaal	  bevordert	  de	  ouderbetrokkenheid.	  

	  
Je	  kunt	  er	  ook	  voor	  kiezen	  het	  fysieke	  hardcopy	  les-‐	  en	  werkboek	  te	  bestellen	  bij	  
Bikkeltrainingen.	  	  Op	  onze	  website	  lees	  je	  hier	  meer	  over	  en	  kun	  je	  de	  bestelling	  plaatsen.	  	  
	  
Je	  kunt	  zelf	  het	  huiswerk/	  weektaak	  aanpassen	  aan	  het	  niveau	  van	  je	  groep	  en	  de	  tijd	  die	  
tussen	  twee	  lessen	  zit.	  
	  
Ook	  voor	  ouders	  is	  het	  werkboek	  van	  belang;	  wat	  heeft	  mijn	  kind	  geleerd,	  wat	  moeten	  ze	  
lezen	  en	  welke	  opdrachten	  moeten	  worden	  gemaakt.	  Onderdeel	  van	  het	  huiswerk	  is	  dan	  ook	  
steeds	  dat	  de	  leerlingen	  het	  werkboek	  aan	  ouders	  laten	  lezen.	  Je	  kunt	  ouders	  aanvullend	  de	  
informatiemail	  sturen.	  

	  
	  

	  
	  

Het	  les-‐	  en	  werkboek	  
Ink
ijk
ex
em
pla
ar



©	  Spectrum	  Brabant	  |	  Bikkeltrainingen.nl	  

	  
	  
	  
	  

	  
	  
Bij	  lessenreeks	  hoort	  een	  	  powerpoint-‐presentatie,	  voor	  elke	  les	  één.	  	  
Deze	  kun	  je	  via	  het	  digiboard	  tonen.	  
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Les	  1:	  
• Kennismaken	  en	  groepsafspraken	  
• Hoe	  raak	  je	  gemotiveerd	  
• Welke	  einddoelen	  en	  tussendoelen	  passen	  bij	  jou	  

Les	  2:	  
• Welke	  einddoelen	  en	  tussendoelen	  passen	  bij	  jou	  
• Het	  nut	  van	  belonen	  

Les	  3:	  
• Het	  nut	  van	  belonen	  

Les	  4:	  
• Oefenen	  met	  een	  geheugentechniek	  

Les	  5:	  
• Lesroosters	  en	  afkortingen	  
• Werkplek	  en	  boeken	  inpakken	  

Les	  6:	  
• Het	  nut	  van	  plannen	  
• Gebruik	  leren	  maken	  van	  een	  weekplanner	  

Les	  7:	  
• Het	  nut	  van	  plannen	  
• Weekplanner,	  dagplanner,	  weekoverzicht	  

Les	  8:	  
• Het	  nut	  van	  plannen	  
• Weekplanner,	  dagplanner,	  weekoverzicht	  
• Langlopende	  opdrachten	  
• Toetsplanner	  

Les	  9:	  
• Je	  eigen	  leerstijl	  ontdekken	  

Les	  10:	  
• Aandacht	  en	  concentratie	  verbeteren	  
• Hoe	  leer	  je	  woordjes	  

	  

Doelstellingen	  leerjaar	  7	  
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Les	  5	  

Doelstellingen	  
• Lesroosters	  en	  afkortingen	  
• Werkplek	  en	  boeken	  inpakken	  

	  

Lesplan	  
Dia-‐nr	  Inhoud	   Duur	   Les-‐	  en	  werkboek	   Werkvorm	  en	  hulpmiddelen	  

19-‐20	   Huiswerk	  
bespreken/warming	  
up	  
	  

5	  min	   WB	  28	  
Bijlage:	  bingokaart	  

Groepsdiscussie,	  
bingospel	  

21-‐	  22	  Half	  werk	  en	  rooster	   5	  -‐15	  
min	  

H	  9,	  10,11	  
WB	  7,	  8	  

Groepsgesprek	  
	  

23-‐24	   Werkplek	  en	  
boekentas	  

15	  min	   H	  12,13	  
WB	  9,	  10	  

Opdracht	  en	  groepsdiscussie	  	  
	  

23	   Huiswerk/weektaak	   5	  min	   SV	  5	   Zelfstandige	  verwerking	  

	   Totaal	  30-‐40	  min	  

	  

Benodigdheden	  	   	   	   	   	   	   	   	   	   	  	  
• Les-‐	  en	  werkboeken	  
• Bingokaart	  voor	  iedere	  deelnemer	  (zie	  bijlage)	  
• PowerPoint	  	  
• Papier	  +	  schrijfmateriaal	  	  
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Tip:	  geef	  regelmatig	  een	  energizer	  tussendoor,	  een	  ‘fake	  it	  till	  you	  make	  it’	  momentje.	  Doe	  een	  
powerpose	  met	  de	  groep,	  ga	  even	  lachen,	  zet	  een	  grappig	  filmpje	  op,	  doe	  een	  spelletje,	  dansje	  of	  
zing	  een	  liedje.	  Herinner	  de	  deelnemers	  regelmatig	  aan	  een	  frisse,	  opgewekte	  houding	  om	  het	  
brein	  wakker	  te	  houden.	  Leren	  gaat	  zo	  sneller	  en,	  bijkomend	  voordeel,	  de	  tijd	  gaat	  sneller	  voorbij!	  
	  

Bespreken	  huiswerk/weektaak	  (WB	  28,	  Dia	  19-‐20,	  5	  minuten)	  
• Hoe	  kijk	  je	  terug	  op	  de	  vorige	  bijeenkomst?	  	  
• Wie	  heeft	  nog	  geoefend	  met	  zijn	  getalrijm?	  
• Check	  wie	  de	  woordjes	  nog	  kent.	  Wat	  is	  de	  conclusie?	  
• Bespreek	  hoe	  het	  gaat	  met	  de	  huiswerkdeals	  en	  beloningenlijsten.	  

Optionele	  energizer:	  Warming-‐up	  	  
Elke	  deelnemer	  krijgt	  een	  bingokaart.	  Zoek	  personen	  die	  een	  bepaalde	  eigenschap	  hebben	  die	  op	  
de	  bingokaart	  staat.	  Als	  je	  iemand	  gevonden	  hebt,	  dan	  schrijf	  je	  de	  naam	  van	  die	  persoon	  in	  het	  
vakje	  met	  de	  eigenschap.	  Daarna	  loop	  je	  door	  naar	  de	  volgende.	  Als	  je	  4	  namen	  op	  een	  rij	  hebt,	  
horizontaal/verticaal/diagonaal	  roep	  je	  ‘Bingo’.	  	  
Bingokaart:	  (zie	  bijlage)	  	  
	  

Half	  werk	  en	  rooster	  (	  H	  9-‐11,	  WB	  7-‐8,	  Dia	  21-‐22,	  5-‐15	  minuten)	  
Bespreek	  kort	  de	  inhoud	  van	  het	  hoofdstuk	  9	  t/m	  11	  en	  sta	  vervolgens	  stil	  bij	  het	  rooster.	  Voor	  
jongere	  leerlingen	  uit	  groep	  7	  en	  8	  kan	  dit	  onderdeel	  kort	  uitgelegd	  worden,	  het	  heeft	  nog	  niet	  
zoveel	  zin	  om	  de	  afkortingen	  uitgebreid	  te	  behandelen	  aangezien	  dit	  hen	  nog	  weinig	  zegt.	  Wel	  is	  
het	  leuk	  om	  de	  nieuwe	  vakken	  even	  door	  te	  lopen	  en	  het	  reilen	  en	  zeilen	  op	  de	  middelbare	  school	  
uit	  te	  leggen.	  Voor	  leerlingen	  die	  al	  op	  het	  middelbaar	  onderwijs	  zitten,	  kun	  je	  vragen	  wie	  er	  
problemen	  heeft	  met	  het	  rooster	  en	  hoe	  de	  overgang	  voor	  hen	  was	  geweest.	  Ook	  hier	  is	  de	  
inhoud	  meer	  ter	  informatie	  en	  als	  naslag.	  Indien	  dit	  voor	  alle	  leerlingen	  al	  duidelijk	  is,	  kan	  dit	  
onderdeel	  verder	  worden	  overgeslagen.	  
Voor	  leerlingen	  die	  net	  de	  overstap	  naar	  de	  brugklas	  hebben	  gemaakt,	  raden	  we	  aan	  werkblad	  7	  
en	  8	  wel	  te	  behandelen.	  
	  
	   	  

Uitwerking	  les	  5	  
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Werkplek	  en	  boekentas	  (H	  12-‐13,	  WB	  9-‐10,	  Dia	  23-‐24,	  15	  minuten)	  
Wissel	  ervaringen	  uit	  aan	  de	  hand	  van	  hoofdstuk	  12	  en	  13.	  leerlingen	  vullen	  ieder	  voor	  zich	  de	  lijst	  
in	  betreffende	  hun	  werkplek	  	  (WB	  9)	  waarna	  een	  korte	  groepsdiscussie	  kan	  volgen.	  Benoem	  dat	  
het	  puberexcuus	  met	  wetenschappelijke	  feiten	  is	  onderbouwd	  en	  zij	  dus	  gerust	  hulp	  kunnen	  
vragen	  bij	  het	  organiseren	  en	  (her)inrichten	  van	  hun	  werkplek	  of	  het	  inpakken	  van	  de	  boekentas.	  
Het	  onderdeel	  m.b.t.	  de	  boekentas	  kan	  vlug	  doorlopen	  worden.	  Dit	  is	  gauw	  voor	  veel	  leerlingen	  al	  
duidelijk	  en	  kan	  als	  optioneel	  worden	  beschouwd.	  Indien	  gewenst,	  behandel	  je	  WB	  10.	  
	  

Huiswerk/weektaak	  (SV	  5,	  WB	  9,	  Dia	  23,	  5	  minuten)	  
Leerlingen	  gaan	  thuis	  aan	  de	  slag	  met	  hun	  werkplek.	  
Volgende	  week	  vertellen	  ze	  hoe	  dit	  is	  gegaan.	  
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Bijlage:	  Bingokaart	  	  
	  

Is	  de	  jongste	  thuis	   Speelt	  een	  
instrument	   Staat	  graag	  vroeg	  op	   Haalt	  altijd	  minimaal	  

een	  8	  voor	  wiskunde	  

Zit	  op	  voetbal	   Gaat	  met	  de	  bus	  	  
naar	  school	  

Is	  wel	  eens	  blijven	  
zitten	  

Lust	  geen	  
pannenkoeken	  

Heeft	  nog	  nooit	  
gespiekt	  

Heeft	  een	  huisdier	  
	  

Heeft	  alle	  opa’s	  en	  
oma’s	  nog	  

Heeft	  in	  een	  ander	  
land	  gewoond	  

Heeft	  ooit	  een	  klas	  
overgeslagen	   Is	  de	  oudste	  thuis	  

Heeft	  eerder	  op	  	  
een	  andere	  school	  

gezeten	  

Heeft	  als	  
lievelingseten	  

spruitjes	  
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Doelstellingen	  leerjaar	  8	  
	  
Herhaal	  les	  groep	  8	  
• Herhalen	  van	  hetgeen	  in	  groep	  7	  is	  behandeld	  

Les	  11:	  
• Aandacht	  en	  concentratie	  verbeteren	  
• Hoe	  leer	  je	  woordjes	  

Les	  12:	  
• Begrijpend	  leren	  lezen	  
• Sleutelwoorden	  slim	  gebruiken	  

Les	  13:	  
• Begrijpend	  leren	  lezen	  
• Sleutelwoorden	  slim	  gebruiken	  
• Leren	  samenvatten	  

Les	  14:	  
• Bekend	  raken	  met	  Mindmappen	  

Les	  15:	  
• Technieken	  om	  kennis	  uit	  je	  hoofd	  te	  leren	  

Les	  16:	  
• De	  Romeinse	  kamer	  

Les	  17:	  
• Getalvormen	  en	  getalrijm	  

Les	  18:	  
• Aanpak	  wiskunde	  sommen	  

Les	  19:	  
• Aanpak	  toetsen	  maken	  

Les	  20:	  
• Afsluiting	  en	  vooruitkijken	  
• Oefenen	  
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Les	  16	  

Doelstellingen	  
• De	  Romeinse	  kamer	  

	  

Lesplan	  
Dia-‐nr	  Inhoud	   Duur	  Les-‐	  en	  werkboek	   Werkvorm	  en	  hulpmiddelen	  

49	   Huiswerk	  bespreken	   5	  min	  WB	  19,	  26	   Groepsgesprek	  	  

79	   De	  Romeinse	  kamer	   10	  min	  H	  28	   Uitleg	  	  

	   Verwerking	  	   10	  min	  WB	  27	   Oefening	  

	   Huiswerk/weektaak	   5	  min	  SV	  16,WB	  27	   Zelfstandige	  verwerking	  

	   Totaal	   30	  min	  	   	  

	  

Benodigdheden	  	  	  
• Les-‐	  en	  werkboeken	  	  
• PowerPoint	  	  
• Papier	  +	  schrijfmateriaal	  	  

	  

Uitwerking	  les	  16Doelstellingen	  
• De	  Romeinse	  kamer	  

	  

Lesplan	  
Dia-‐nr	  Inhoud	   Duur	  Les-‐	  en	  werkboek	   Werkvorm	  en	  hulpmiddelen	  

49	   Huiswerk	  bespreken	   5	  min	  WB	  19,	  26	   Groepsgesprek	  	  

79	   De	  Romeinse	  kamer	   10	  min	  H	  28	   Uitleg	  	  

	   Verwerking	  	   10	  min	  WB	  27	   Oefening	  

	   Huiswerk/weektaak	   5	  min	  SV	  16,WB	  27	   Zelfstandige	  verwerking	  

Ink
ijk
ex
em
pla
ar



©	  Spectrum	  Brabant	  |	  Bikkeltrainingen.nl	  

Uitwerking	  les	  16	  
	  
	  
	  

	  

Huiswerk/weektaak	  bespreken	  (10	  minuten)	  
Bespreek	  WB	  26.	  Maak	  groepjes	  van	  leerlingen	  met	  dezelfde	  leerstijl.	  
In	  het	  groepje	  wordt	  het	  werkblad	  besproken.	  Leerlingen	  vullen	  vraag	  2	  verder	  aan	  en	  stellen	  de	  
vragen	  geformuleerd	  	  bij	  vraag	  	  aan	  elkaar.	  
Laat	  ieder	  groepje	  je	  de	  conclusies	  kort	  benomen.	  
	  
Vraag	  tot	  slot	  naar	  de	  ervaringen	  aan	  de	  hand	  van	  spiekblad	  WB	  	  19.	  
Vul	  tot	  slot	  het	  lijstje	  m.b.t.	  de	  denkstijlen	  verder	  aan.	  
	  

Romeinse	  kamer	  (Dia	  79,	  H	  28,	  	  10	  minuten)	  
Een	  geheugentechniek	  die	  voor	  de	  meeste	  deelnemers	  nieuw	  is.	  Besteed	  rustig	  aandacht	  aan	  dit	  
onderdeel	  (hoofdstuk	  28).	  	  	  
	  

Je	  eigen	  Romeinse	  kamer	  (Dia	  79,	  WB	  27,	  10	  minuten)	  
Iedereen	  krijgt	  de	  kans	  een	  eigen	  kamer	  te	  bedenken.	  In	  WB	  23	  ontwerpen	  de	  leerlingen	  	  hun	  
kamer.	  Eenmaal	  een	  eigen	  kamer	  bedacht,	  blijft	  deze	  in	  het	  geheugen	  voor	  jaren.	  	  
Koppel	  vervolgens	  de	  10	  woorden	  aan	  tien	  voorwerpen	  uit	  de	  kamer.	  
	  

Huiswerk/weektaak	  (	  WB	  27,	  5	  minuten)	  
• Leerlingen	  plannen	  in	  de	  weekplanner	  twee	  momenten	  in	  waarop	  ze	  de	  Romeinse	  kamer	  

weer	  eens	  in	  gaan	  en	  de	  voorwerpen	  langsgaan.	  Ook	  de	  voorwerpen	  waar	  de	  10	  woorden	  
aan	  zijn	  gekoppeld.	  	  
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Huiswerk Bikkels 
versie 2016 

Werkboek van: 
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Vandaag hebben we het over de ingrediënten voor succes gehad. Het helpt enorm als je een doel 

hebt en weet welke stappen je moet zetten om dat te bereiken. We wensen je veel succes! 

 

Dit hebben we tot nu toe gedaan: 

 Welke einddoelen en welke tussendoelen passen bij jou 

 

Huiswerk 

 Lees hoofdstuk 3 goed door. 

 Maak thuis WB 3 af. 

 Bespreek WB 2 eventueel met een klasgenoot of je ouders. Hoe zien zij jouw talenten?   

 
 
 
 

  

Samenvatting les 2 
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WB 3 Succes- schema 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
Stap 4 ______________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

 ____________________________________________________________________ 

Stap 3 ______________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

Stap 2 ______________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

Stap 1 ______________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

 

 
  

Stap 1

Stap 2

Stap 3

Stap 4

Mijn doel (ik ga voor…): 

Mijn beloning (als ik het haal dan…): 

Mijn beginsituatie (zo is het nu…): 
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WB 11 Mijn weekplanner 

 

 

 
Planregels: 
Proefwerk  5 tot 7 dagen terug plannen 
Overhoring  3 tot 5 dagen terug plannen 
Leeswerk   2 tot 7 dagen terug plannen 
Maakwerk  direct op dezelfde dag inplannen 
Werkstukken  vul formulier ‘langlopende opdrachten’ in 
 
 Volgorde bepalen per dag: 

- begin met iets makkelijks, bijvoorbeeld maak- of leeswerk 
- kies daarna leerwerk of iets lastigs 
- wissel leer- en maakwerk af 
- talen af met andere vakken 
- belangrijk leerwerk op het einde opnieuw in (5 minuten) 

- plan iedere 30 tot 60 minuten een korte pauze van 5 minuten in (doe iets actiefs in die tijd!)  
 

Maandag    █████ 1-2-3   Dinsdag  █████ 1-2-3   Woensdag █████ 1-2-3   

            

            

            

            

            

            

            

            

            

Donderdag   █████ 1-2-3   Vrijdag      █████ 1-2-3   Zaterdag     █████ 

        

 
        

        

        
        Zondag      █████ 
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