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Lannoo Help Kids staat voor een reeks van uitermate praktische boekjes over belangrijke onderwerpen in verband met opvoe-
ding en onderwijs. Geschreven voor ouders en kinderen, geeft elk boekje, volgens zijn ondertitel, een antwoord op ‘101 vragen’.
Deze zijn in elk boekje samengebracht in verschillende hoofdstukken met telkens een centraal thema. Elke ‘vraag’ wordt bondig 
en in een vlot lezende taal beantwoord. Tekstkadertjes benadrukken essentiële inhouden of geven concrete tips. De vormgeving 
is zeer aantrekkelijk en uitnodigend. Hulpverleners die van ouders de vraag krijgen naar geschikt leesvoer, doen er zeker niet 
verkeerd aan hen deze boekjes aan te raden.
Voor deze reeks doet Lannoo beroep op auteurs die hun deskundigheid op het desbetreffende vlak al lang bewezen hebben en 
bijgevolg garant staan voor een kwaliteitsvol product. 
De boekjes uit de reeks worden aan een zeer democratische prijs op de markt gebracht. Dit komt hun toegankelijkheid alleen 
maar ten goede.

Veel methoden voor ‘leren leren’ zijn niet voldoende om kinderen goed te leren studeren. Dat komt omdat 
ze er vanuit gaan dat leerlingen de basisprincipes van het studeren al beheersen en enkel nog moeten leren 
deze gestructureerd en systematisch toe te passen. Met andere woorden: ze beginnen waar dit boekje 
eindigt. De inhoud van dit boekje is verdeeld over zes thema’s:

 Leren, hoe doe je dat?
 Alles begint bij begrijpen.
 Na begrijpen komt onthouden.
 Herinneren.
 Leerstof gebruiken.
 Je kind helpen en begeleiden, een bijzondere aanpak.

In dit boekje toont de auteur haarfijn aan dat de basis van alle studeren begint bij het begrijpen van de 
leerstof. Pas als de leerstof begrepen wordt, kan en mag men er werk van maken om ze te onthouden. 
Daarna moet men leren om die leerstof op het juiste moment en in de juiste situatie weer op te roepen en 
correct te gebruiken.

Als ouder kun je de leerstof niet in de plaats van jouw kind studeren. Ook al zou je dat willen. In het laatste 
hoofdstukje over het helpen en begeleiden van jouw student staat beschreven wat je dan wel kunt doen. 
Een leestip: begin als ouder met het lezen van dit hoofdstuk. Voor je het weet heb je het volledige boekje 
doorgenomen. Doen!
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