Mijn
Brein Logboek
Een werkboek vol tips en oefeningen om
thuis aan school te werken

Welkom in jouw Brein Logboek!
Nu de scholen dicht zijn, is jouw zelfsturing extra belangrijk! Dat betekent dat
je zelf aan je werk moet beginnen, zelf (of met hulp van een volwassene)
bedenkt wanneer je wat gaat doen en bijvoorbeeld zelf eventjes door moet
kunnen werken.
Dit kan best moeilijk zijn. Normaal heb je een juf of meester die jou eraan
herinnert dat je aan taak moet beginnen of een time-timer aanzet, zodat jij
weet wanneer je klaar bent met rekenen. Maar nu moet je het zelf doen!
Om daarbij te helpen
hebben wij dit boekje
gemaakt voor jou, met
tips, spelletjes en een
logboek. Kijk naar de
kroon van het brein om te
zien welke onderwerpen
belangrijk zijn voor jouw
zelfsturing. Bespreek met
iemand thuis welke dingen
jullie thuis lastig vinden.
De volgende bladzijde kan
hierbij helpen.
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Wolkjes invullen
Schrijf jouw antwoorden op de stippellijntjes!

Mijn naam is:
……………………………………………………………………

……………………………………………………………………
…………………………………………………………………..
…………………………………………………………………..
…………………………………………………………………..
…………………………………………………………………..
…………………………………………………………………..
…………………………………………………………………..

Wat ik het
allerliefste doe
is:

Wat ik leuk vind aan thuis
aan school werken is:
…………………………………………………………………..
…………………………………………………………………..
…………………………………………………………………..
……………………………………………………………………..…………………………………………………
…..…………………………………………………………………..……………………………………………….
…..…………………………………………………………………..……………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………..
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…………………………………………………………………..
…………………………………………………………………..
Wat ik niet leuk
…………………………………………………………………..
vind aan thuis aan
…………………………………………………………………..
school werken is:
…………………………………………………………………..
…………………………………………………………………..
…………………………………………………………………..
…………………………………………………………………..
…………………………………………………………………..……………………………………………………
……………..…………………………………………………..…………………………………………………….

Wat ik graag nog zou
willen leren is:
………………………………………………………………..….
(Tip: denk aan de plaatjes
…………………………………………..……………………….
op pagina 3!)
………………………….………………………………………..
……………………………………………………………………
……………………..…………………………………………….
…………………..……………………………………………….
………………...…………………………………………………
.………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………….
.………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………….
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Checklist voor thuiswerkers
Vink aan wat voor jou werkt!
Misschien passen niet al deze dingen bij jou, maar hier kan je aanvinken
wat jij nodig hebt om thuis goed te kunnen werken.
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Ik focus elke dag op één taak (bijvoorbeeld rekenen of taal)
Ik focus elke dag op meerdere taken (bijvoorbeeld rekenen, taal en spelling)
Ik werk graag …… minuten en neem dan even korte pauze
Ik werk liever in de ochtend
Ik werk liever in de middag
Ik zit op een rustige plek (denk goed na wat voor jou een fijn plekje is)
Ik heb een vaste plek om te werken
Ik heb al mijn spullen waarmee ik aan het werk kan
Ik heb wat te drinken
Ik zit alleen
Ik zit samen met iemand
Ik heb een fijne stoel
Mijn werkplek is opgeruimd
Ik heb genoeg ruimte op mijn tafel
De deur is dicht zodat ik niet gestoord word
De televisie en radio staan uit, zodat ik niet gestoord word
Ik heb een koptelefoon op zodat ik niet gestoord word
De radio is aan/ik heb een muziekje op, hierdoor kan ik me beter concentreren
Ik heb een beloning ingesteld als ik ..…. minuten aan het werk ben geweest
Ik vind het fijn als iemand mij uitleg geeft door het te vertellen
Ik vind het fijn als iemand mij uitleg geeft door het te laten zien
Ik vind het fijn om samen een voorbeeldopdracht te maken

Heb je zelf nog ideeën?
o ……………………………………………………………………………………………………..
o ……………………………………………………………………………………………………..
o ……………………………………………………………………………………………………..
o ……………………………………………………………………………………………………..
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Welke manier van uitleg vind ik
fijn?

Vak/ opdracht

Heb ik
hulp
nodig?

Wie legt het mij
uit?

Welke manier?
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Dagelijkse thuiswerkplanner
Deze planner kun je gebruiken om voor jezelf op te schrijven waar je
aan gaat werken vandaag.

Vak/
opdracht

Heb ik
alles wat
ik nodig
heb?

Heb ik
hulp
nodig?

Ja / Nee

Ja / Nee

Ja / Nee

Ja / Nee

Ja / Nee

Ja / Nee

Ja / Nee

Ja / Nee

Ja / Nee

Ja / Nee

Ja / Nee

Ja / Nee

Wie helpt
me?

Hoelang
doe ik
erover?

Wanneer
begin ik?

Gedaan
(√)

Het kan handig zijn om een planning te maken voor de hele week. Wil jij ook een
weekplanning maken? Kijk dan op pagina 25/26.
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Beloning
Na al dat harde werken thuis heb jij een beloning verdiend!
Overleg samen met je ouders wat je kan doen als je klaar bent.
Als ik vandaag klaar ben met mijn schoolwerk dan ga ik: …………………………….

………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………..
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Mijn brein logboek
Een korte uitleg van je eigen brein logboek:
- Op de volgende pagina’s staan de onderwerpen uit de kroon van
het brein. Al deze verschillende onderwerpen gaan over
zelfsturing!
- Op elke pagina kun je oefenen met een nieuw onderwerp.
- Bovenaan de pagina kun je aan de titel en het plaatje zien met
welk onderwerp je aan het oefenen bent.
- Onder de titel staat een korte uitleg van het onderwerp.
- Bij elk onderwerp staan er een paar vragen voor jou. Deze vragen
kun je alleen invullen of samen met iemand die jou daarbij kan
helpen.
- Onderaan elke pagina staat een compliment aan jou. Soms moet
je zelf een compliment bedenken!
- Als laatste staan er tips die jou kunnen helpen om met het
onderwerp te oefenen. Dit kunnen gewone tips zijn, maar ook
leuke spelletjes die je kunt spelen!
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Mijn brein logboek
Impulscontrole
Ik denk na voordat ik iets doe.
Alle kinderen vinden het wel eens lastig om eerst na te denken en dan pas te doen.
Bijvoorbeeld als je ruzie hebt met je broertje of zusje: dan flapt er iets uit wat je beter niet
had kunnen zeggen! Of als je een schoolopdracht moet maken en gelijk begint met het
opschrijven van het antwoord, voordat je de vraag hebt gelezen.
• Doe jij weleens iets zonder er eerst over na te denken?

• Is het jou vandaag gelukt om eerst na te denken over je schoolopdracht en niet te
snel te beginnen?

Compliment aan jou:
Wat heb jij goed je best gedaan!

Tips voor impulscontrole:
Als je thuis aan het werk bent, vergeet dan niet om soms op de stop knop te drukken!
“Stop.. denk na wat je nu moet doen.. en doe het”. Hierdoor voorkom je dat je soms te snel
reageert. Ook kan het helpen om je lichaam even te ontspannen. Kijk voor tips op pagina
28/29.
Spelletjestip: Jungle Speed, Vlotte Geesten of Halli Galli!
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Mijn brein logboek
Werkgeheugen
Ik kan informatie vasthouden terwijl ik er iets mee doe.
Het werkgeheugen is als een notitieblokje, een plek in je brein om informatie op te
schrijven, te onthouden en er mee te kunnen werken.
•

Wat helpt jou om de opdracht te onthouden?

•

Wat kun je doen als je het toch bent vergeten?

Compliment aan jou:
Wat goed dat je zoveel kan onthouden!

Tips om je werkgeheugen een boost te geven:
Wil je ervoor zorgen dat je iets niet vergeet? Schrijf het op of maak er een tekening van!
Het kan ook helpen om te herhalen wat er net gezegd is. Daarmee weet je zeker dat je het
hebt gehoord, én met herhaling onthoud je beter!
Spelletjestip: Speel kaartspelletjes! Eenvoudige kaartspellen zoals UNO, kwartetten
en pesten kunnen je werkgeheugen verbeteren. Je moet namelijk de regels van een
spel in je achterhoofd houden en tevens moet je onthouden welke kaarten je hebt en
welke kaarten door de andere spelers zijn gespeeld.
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Mijn brein logboek
Emotieregulatie
Ik weet wat ik moet doen om niet boos/verdrietig te worden
en wat ik moet doen als ik dat toch ben.
•

Hoe voel jij je vandaag?

•

Heb je vandaag een moment gehad waarop je erg blij was?

•

Ben je vandaag boos geworden en heb je dit kunnen oplossen?

Compliment voor jezelf:

Tips voor je emotieregulatie:
Er zijn verschillende manieren om je emoties ‘in de hand te houden’.
Adem bewust goed in en uit. Je herkent je emoties, staat er even bij stil en geeft ze ‘meer
lucht’. Ze worden dan minder heftig en zijn beter ‘in de hand’ te houden.
Omdat je nu misschien met meer mensen thuis bent, bijvoorbeeld je broertje of zusje, is
het daarnaast handig om met emoties van anderen om te kunnen gaan. Je kunt de emoties
van een ander niet controleren, maar je kunt anderen er misschien wel mee helpen.
 Blijf zelf rustig: ga niet mee in de emoties van de ander en reguleer je eigen
emoties.
 Bied iets te drinken aan voor de ander.
 Doe een yoga oefening! Bekijk pagina 24 voor De Zonnegroet.
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Mijn brein logboek
Volgehouden aandacht
Ik kan enige tijd mijn aandacht bij één taak houden.
Volgehouden aandacht betekent dat je je aandacht erbij kunt houden, ook als je wordt
afgeleid, je moe bent of je het saai vindt. Bijvoorbeeld als je broertje of zusje naast je zit
terwijl jij je huiswerk maakt of als je vader of moeder de afwas doet! Dat kan soms
hartstikke lastig zijn!
•

Is het je vandaag gelukt om langer met een taak (bijvoorbeeld rekenen) bezig te zijn?

•

Waardoor is het gelukt?

Compliment aan jou:
Wat goed dat je vandaag je aandacht erbij hebt gehouden!

Tips om je aandacht langer vol te houden:
Vind je het soms lastig om je aandacht bij één taak te houden?
Zoek een rustig plekje in je huis. Ga bijvoorbeeld niet voor de televisie aan het werk, maar
ontwijk dingen waarvan je afgeleid kunt worden. Misschien vind je het fijn om naar muziek
te luisteren terwijl je werkt, check wel of de anderen thuis daar geen last van hebben!
Spelletjestip: Probeer eens een spelletje uit wat langer duurt. Denk aan Mastermind,
Monopoly of Kolonisten van Catan.
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Mijn brein logboek
Taakinitiatie
Ik begin op tijd met een taak.
•

Hoe is het jou gelukt om vanmorgen op te starten met je schoolwerk?

•

Hoeveel opdrachten zijn gelukt?

Compliment aan jou:
Wat goed dat je bent begonnen vandaag!

Tips om gemakkelijker aan een taak te beginnen:
Het kan soms best lastig zijn om ergens aan te beginnen, zeker nu de scholen dicht zijn.
Wees niet te streng voor jezelf, maar zeg tegen jezelf: ‘Ik ga om 09:00 beginnen met …’.
Vraag of je ouders je hierbij willen helpen! Ook kan het helpen om even te bewegen om je
lichaam te activeren. Kijk voor tips op pagina 30
Spelletjestip: Halli Galli, Speedcups en Skipbo!
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Mijn brein logboek
Planning
Wanneer doe ik wat?
Al helemaal nu je thuis aan het werk bent, is het erg belangrijk om je schoolwerk te
plannen. Begin je dag met het maken van een planning, dan weet je precies wat je gaat
doen vandaag en weet je hoeveel tijd je over houdt voor je eigen vrije tijd!
•

Is het gelukt om een plan te maken?

•

Wat ging er goed?

Compliment aan jou:
Wat goed dat jij een plan hebt gemaakt!

Tips voor het plannen en prioriteren:
Maak een plan per dag. Doe dit door jezelf de vraag te stellen: ‘Wat ga ik doen vandaag en
wanneer?’. Wees lief voor jezelf en plan niet te veel moeilijke dingen op een dag! Zie
hiervoor pagina 25 voor het maken van je eigen weekplanning!
Spelletjestip: Stratego, schaken, dammen en rummikub (bedenk een goede strategie
en houd je eraan!).
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Mijn brein logboek
Organisatie
Ik heb mijn spullen op orde.
Nadat je een planning hebt gemaakt is het goed om te kijken of je je spullen op orde hebt.
Heb je alle spullen zodat je kan beginnen? Hoe meer orde en overzicht je hebt in je
schoolspullen, hoe meer rust je dit kan geven!
•

Is het gelukt om vandaag alle benodigde spullen in een keer te pakken?

•

Hoe heb jij ervoor gezorgd dat jouw werkplek geen rommeltje is geworden?

Compliment aan jou:
Je mag trots zijn op jezelf!

Tips om beter te organiseren:
Bedenk van te voren wat je nodig hebt voor een opdracht of spel. Om dit te oefenen met
een spelletje kan je bijvoorbeeld Monopoly spelen, leg alles maar goed klaar en verdeel het
startgeld over de spelers!
Daarnaast leuk om bijvoorbeeld je ouders eens te helpen met koken. Bedenk samen een
lekker recept en verzamel alle ingrediënten. Daarna kun je met koken beginnen!
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Mijn brein logboek
Timemanagement
Ik kan de juiste tijd inschatten en in de gaten houden
die ik voor een opdracht nodig heb.
Soms ben je met iets bezig en voelt het alsof de tijd voorbij vliegt of alsof de tijd zo
langzaam gaat dat hij kruipt… Het kan fijn zijn om een tijdsplanning te maken. Zo verlies je
minder snel de tijd uit het oog!
•

Is het gelukt om binnen de afgesproken tijd je opdracht af te maken?

•

Hoe heb je hiervoor gezorgd?

Compliment voor jezelf:

Tips om de tijd goed in de gaten te houden:
Stel een wekker in! Zoek een kookwekker en gebruik deze om de tijd bij te houden.
Spelletjestip: Pictionary!
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Mijn brein logboek
Doorzetten
Ik kan doorzetten tot het doel bereikt is.
Wanneer je bezig bent met je schoolwerk, kan je merken dat sommige opdrachten veel tijd
kosten. Het kan dan lastig zijn om door te werken tot de opdracht af is.
•

Waren er dingen lastig vandaag? Zo ja, wat vond je lastig?

•

Wat heb je gedaan om het op te lossen?

Compliment aan jou:
Fouten maken is niet erg, hierdoor merk je dat je leert!
Tips voor doorzetten:
Soms is het lastig om door te zetten. Je wordt thuis afgeleid door je broertje of de
schoolopdracht is saai. Een tip is om lief voor jezelf te zijn en jezelf een compliment te
geven. Bijvoorbeeld: ‘Wat ben je goed bezig! Je bent er al bijna!’.
Daarnaast kan je jezelf een beloning geven. Bijvoorbeeld: ‘Na 10 saaie rekensommen mag ik
5 minuten ….’ (bedenk een leuke beloning).
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Mijn brein logboek
Flexibiliteit
Ik kan makkelijk schakelen en/of het accepteren als iets
anders gaat dan gepland.
Als er plannen veranderen, moet je je soms aanpassen. Soms kan dit zorgen voor
teleurstelling, omdat de dag anders verloopt dan dat jij in je hoofd had. Zeker nu je thuis
werkt gaan veel dingen anders dan je gewend bent! Stel je voor: jij bent aan het rekenen en
je snapt de som niet. Je vraagt je moeder om hulp maar zij is net even bezig. Dan is het fijn
als jij je kunt aanpassen en doorgaat met de volgende som.
•

Welke dingen gingen er vandaag anders dan op een ‘normale’ schooldag?

•

Wat heb je gedaan om daarmee om te gaan? Hoe heb jij je aangepast?

Compliment voor jezelf:

Tips voor flexibiliteit:
Als je merkt dat je het wel moeilijk vindt dat het anders gaat dan je verwacht had, bedenk
dan juist dat een verandering ook leuk kan zijn!
Het kan zijn dat je het af en toe moeilijk vindt om je aan te passen. Kijk dan naar pagina 30
voor dingen die je tegen jezelf kunt zeggen.
Spelletjestip: Het maakt niet uit met welk spelletje je dit oefent! Tijdens veel
spelletjes kun je oefenen met meerdere oplossingen bedenken en je steeds aan te passen
aan veranderingen in het spel.
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Mijn brein logboek
Reflecteren
Ik kan nadenken over mijn eigen gedrag en feedback
die ik krijg gebruiken om mijn gedrag aan te passen.
Reflecteren is het terugkijken naar wat je hebt gezien of gedaan en bedenken wat je
daarvan kan leren. Stel je voor je bent je schoolwerk gaan maken voor de televisie en in een
ruimte waar je broertje aan het spelen is, hierdoor raak je afgeleid. Dan kun je jezelf de
vraag stellen of dit handig was en wat je de volgende keer anders kunt doen.
•

Wat heb ik geleerd vandaag?

•

Heb ik mij aan mijn plan gehouden?

•

Wat ging er goed en/of minder goed?

Compliment voor jezelf:

Tips voor reflecteren:
Het is handig om te reflecteren. Hierdoor leer je namelijk jezelf en anderen beter te
begrijpen. Dit kun je doen door jezelf vragen te stellen zoals: ‘Hoe heb ik het gedaan?’.
Eigenlijk ben je in dit logboek de hele tijd aan het reflecteren geweest. Je hebt hier dus al
goed mee geoefend!
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Afsluiting brein logboek

Wauw!
Wat knap dat je op de laatste pagina bent aangekomen! Je hebt alle
opdrachten van het brein logboek gemaakt.

Je hebt nu alle onderwerpen van de kroon geoefend, waardoor je veel
hebt geleerd over zelfsturing.
Je mag trots op jezelf zijn!

Je kunt het boekje blijven gebruiken. Wil je er graag nog meer mee
oefenen, wat over vragen of wil je nog meer leren?
Mail dan naar eftraject@hetabc.nl
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Bijlage 1 – De Zonnegroet
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Bijlage 2 – Weekplanner
MAANDAG ……..…-........... -2020 Ik werk aan school van ……….…… - ………….. uur.
Vak
Wat ga je doen vandaag?
Hoe lang?
Hulp nodig
van?

Klaar?

DINSDAG ……..…-........... -2020
Ik werk aan school van ……….…… - ………….. uur.
Vak
Wat ga je doen vandaag?
Hoe lang?
Hulp nodig
van?

Klaar?

WOENSDAG ……..…-........... -2020
Ik werk aan school van ……….…… - ………….. uur.
Vak
Wat ga je doen vandaag?
Hoe lang?
Hulp nodig
van?

Klaar?
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Vak

DONDERDAG ……..…-........... -2020
Wat ga je doen vandaag?

Ik werk aan school van ……….…… - ………….. uur.
Hoe lang?
Hulp nodig
Klaar?
van?

VRIJDAG ……..…-........... -2020
Ik werk aan school van ……….…… - ………….. uur.
Vak
Wat ga je doen vandaag?
Hoe lang?
Hulp nodig
van?

Klaar?
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Bijlage 3 – Tips om rustiger te
worden
Oefening Bodyscan
Ga lekker liggen. Haal rustig adem. Voel hoe je lichaam aanvoelt en waar je
lichaam de grond aanraakt. Ga dan met je aandacht naar je tenen. Span en
ontspan ze. Dan naar je voeten. Voel hoe ze voelen (Koud? Warm?). Ga daarna
naar je onderbenen, voel ze. Doe dat ook met je bovenbenen. Span en ontspan
je benen. Ga dan naar je buik, voel hoe het is als je rustig in- en uitademt. Voel
je dat je buik een soort ballon is die opgeblazen wordt en weer leegloopt? Dan
naar je rug, voel hoe die de grond aanraakt. Laat hem lekker ontspannen liggen.
Ga dan naar je schouders, voel hoe die aanvoelen. Ontspan ze. Doe hetzelfde
met je vingers, handen, armen, je nek, je hoofd. Maak een frons en ontspan
daarna je gezicht. Blijf rustig ademhalen en voel hoe je hele lichaam nu
ontspannen is. Blijf nog even liggen om te genieten van dat ontspannen gevoel.
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Vervolg: tips om rustiger te worden
Probeer eens als je buiten bent:
5 verschillende dingen te horen.
Ik hoor:
….......................................
3 verschillende dingen te ruiken.

….......................................

Ik ruik:

….......................................

….......................................

….......................................

….......................................

….......................................

….......................................

6 verschillende dingen te zien.
Ik zie:
….......................................

4 verschillende dingen te voelen.

….......................................

Ik voel:

….......................................

….......................................

….......................................

….......................................

….......................................

….......................................
….......................................
….......................................
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Bijlage 4 – Tips om actiever te
worden
RAAD HET DIER
Schrijf een aantal dierennamen op een papiertje en doe ze in een bakje. Een familielid mag
een papiertje pakken en het dier gaan nadoen. Probeer het eerst zonder geluid!
BALLON-VOLLEYBAL
Nodig: 1 kind, 1 ballon, twee stoelen. Maak een "net van twee stoelen of een bank en laat
je kind de ballon erover heen slaan. Vervolgens is het de bedoeling dat ze hem terugslaat,
vóór de ballon op de grond komt. En dan 21 keer! Nu jij!
ONTKIEMEN
Ga allemaal als een zaadje op de grond liggen en ontvouw langzaam tot een rechtopstaand
plantje. Stel je voor hoe het warme zonlicht je uit je "winterslaap" haalt. Doe het steeds
sneller tot je op het laatst helemaal de lucht in springt!
SPIEGELTJE - SPIEGELTJE
Ga met zijn tweeën tegenover elkaar staan en spreek af wie de spiegel is en wie "echt". Als
er jonge spelers bij zijn kun je het beter even voor doen, zodat ze vast inspiratie hebben. Ga
ramen lappen, dansen, koken, haren kammen, make-up opdoen...

KLEINE BEWEEGTIPS
 Tik met je rechterhand je linker voet aan en andersom
- Variatie nodig? Tik met je rechterhand je linker elleboog aan en andersom.
 Duw je handen hard tegen elkaar
 Draai je enkels rond
 Wrijf met je handen over je gezicht
 Klap je handen voor je borst en achter je rug
 Zwaai met je handen
 Maak van je linkerhand een vuist en klop op je lijf, ga je hele linkerkant af. Hoe voelt
dat? Doe het daarna met je rechterhand.
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Bijlage 5 – Helpende gedachten
Met welke helpende gedachte voel jij je fijner?

Een nieuwe dag, is een
nieuw begin!

Wat ik nu nog
niet kan, kan ik
leren

Ook al is het moeilijk,
ik blijf het proberen

Bedenk zelf twee gedachten die jou kunnen helpen:

………………………………………………
………………………………………………
………………………………………………
………………………………………………
….

………………………………………………
………………………………………………
………………………………………………
………………………………………………
….

…

…
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