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Leren organiseren zou voor veel schoolkinderen en studenten een verplicht vak moeten zijn. Denk maar aan de
leerling die iedere dag al zijn boeken en schriften meesleurt in zijn boekentas uit angst anders iets te vergeten. Of
aan de leerlingen met diverse leer- en ontwikkelingsstoornissen die hun slordigheid en gebrek aan organisatie
gemeen hebben.
Dit boekje behoort tot de reeks Lach en Leer. Op een speelse en humoristische manier - soms met de nodige
overdrijving - vertrekt de auteur vanuit levensechte situaties om het belang van een goede organisatie aan te
tonen. Om het met de eerste tip op bladzijde 6 te zeggen:
Je organiseren, wil NIET zeggen dat je een ordefreak moet worden. Het wil zeggen: minder tijd besteden aan gek
worden én meer tijd hebben voor leuke dingen.
Organiseren begint met de aanschaf van net dat schoolmateriaal dat je helpt om orde in de chaos te scheppen.
Waarom inderdaad geen doorzichtige pennenzak voor die spulletjes die anders verdwalen in een boekentas? En
dat is maar één tip naast het gebruik van ringmappen, tabbladen enz... Een boodschappenlijstje helpt je bij de
aankoop van de juiste spullen. Als je dan nog iedere avond jouw materiaal klaar maakt voor de volgende dag, hoef
je inderdaad niet in jouw pyjama achter de schoolbus te lopen...
Het juiste materiaal kan maar werken als je het snel kunt terugvinden: orde in de schoolbank, het schoolkastje, ...
is dat ook belangrijk. Ook hier gaat het boekje op een ludieke maar duidelijke maar in.
Naast de organisatie van het schoolmateriaal is de organisatie van de tijd van belang. De agenda biedt hiervoor
heel wat mogelijkheden, maar het leren inschatten van de nodige tijd en het plannen op korte en lange termijn van
de studietijd moet zeker geleerd worden. Voeg daar een georganiseerde en rustige leeromgeving aan toe, en de
kans op succes vergroot zienderogen.
Daarnaast vind je in dit boekje ook nog enkele sterke oplet-, geheugen- en leertips.
Dit boekje verdient het om opgenomen te worden in de lessen Leren Leren die in veel basis- en secundaire
scholen gegeven worden. Alle kinderen kunnen er iets uit leren, niet alleen de kinderen met leer- en ontwikkelingsmoeilijkheden en de beroepssloddervossen. Met een goede organisatie als fundament komt een goed of beter
leerresultaat al een heel eind dichterbij.
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