
De overstap naar het voortgezet onderwijs 
vanaf de veilige basisschool is groot!  
Wij leren uw kind de basis vaardigheden aan om 
efficiënt te kunnen leren. In het najaar  gaat de 
eerste cursus studievaardigheden van start voor 
kinderen uit groep 7 en 8 op Zeeuws-Vlaanderen. 
De cursus bestaat uit 6 lessen in een klein 
groepsverband. De volgende onderwerpen 
komen aanbod: agenda beheer, huiswerk 
inplannen, een samenvatting/mindmap leren 
maken, woordjes leren op diverse manieren en 
het maken van een werkstuk/ spreekbeurt. U 
kind krijgt tips hoe hij/zij persoonlijk het beste 
kan leren. Ieder kind leert tenslotte op een 
andere manier. Voor meer informatie: 
info@studiumzeeland.nl 
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Nieuw materiaal: 
 

De gedragswaaier: Een passende aanpak voor ieder kind. Ook al is hun intentie 
goed, toch vertonen kinderen soms ongewenst gedrag. Ongewenst omdat ze 
zichzelf hiermee in de weg zitten. Een kind dat te druk is, te bang is om fouten te 
maken, te snel boos wordt of heel angstig is in de klas, belemmert zichzelf bij het 
leren en spelen. Ook kinderen die onderpresteren of die de wereld om zich heen 
niet begrijpen, kunnen gedragsproblemen vertonen. Ieder kind verdient passende 
begeleiding en de hulp en aandacht die hij/zij nodig heeft. Met de Gedragswaaier 
kunnen we nog effectiever op een goede manier inspelen op specifieke behoeften.
          

De Vineland II test is een test die kijkt hoe kinderen en volwassen (0-80) presteren 
op vier domeinen (communicatie, dagelijkse vaardigheden, socialisatie en 
motoriek). De test laat zien hoe zelfredzaam iemand is (0-18) in deze domeinen. De 
scores laten zien hoe iemand het doet ten opzichte van leeftijdsgenoten. De test 
laat zien op welke domeinen kinderen/volwassenen uitvallen. De begeleiders van 
Studium Zeeland kunnen zo de begeleiding/ondersteuning heel gericht afstemmen 
en cliënten ondersteunen op weg naar zelfredzaamheid. 

 
Tevredenheidsonderzoek enquête ingevuld!: 
 

Wij willen u bedanken voor het invullen van ons tevredenheidsonderzoek! Met uw 
antwoorden kunnen we nog meer afstemmen op uw wensen en waar nodig verder 
verbeteren. We hadden een respons van 25%, waarbij u aangaf dat u zeer tevreden 
bent over Studium Zeeland. 
De beloofde VVV bon is verloot en gewonnen door de familie Lakeman! Gefeliciteerd, 
de bon wordt opgestuurd! 
 

 
Hallo, ik ben Laurens ‘t Lam, 
23 jaar oud. Ik werk sinds maart 
bij Studium Zeeland. Vorig jaar 
ben ik afgestudeerd als kind-  en 
jeugdpsycholoog aan de 
universiteit van Tilburg. Ik heb 
veel belangstelling voor de 
verschillende manieren waarop 
kinderen zich ontwikkelen en 

vind het mooi om kinderen in 
hun ontwikkeling te kunnen 
helpen. 

 
- Cursus  
  studievaardigheden 
- Enquête en VVV bon 
- Nieuwe collega 
- Nieuw materiaal 
- Tips voor de zomer  
  vakantie leest u in de  
  zomerspecial en op 
  onze site: 
www.studiumzeeland.n 
  
 
 
Studium en Facebook! 
Via de Facebook pagina wordt 
er op een interactieve manier 
ingespeeld op opvoedkundig en 
onderwijsondersteunend 
advies. ‘Like’ onze pagina en u 
wordt direct op de hoogte 
gesteld van de laatste nieuws in 
onderwijs/zorg land.  

 

 
Voorstellen nieuwe 

collega 

Inhoud 
juli 2015 

 

Cursus studievaardigheden:   


