
5 tips voor beelddenkende kinderen  
om je werktempo te verhogen 

1. Bladwijzers 
Als jij je boek open maakt en moet zoeken naar de juiste bladzijde, kan dit wel even duren. Want je 
komt plaatjes tegen die je meteen afleiden van dat wat je moet doen, je komt opdrachten tegen die 
je herinneren aan het moment dat je ze moest maken en je hoort iedereen om je heen bladeren naar 
de juiste bladzijde. Je wordt snel afgeleid door anderen en je eigen gedachten! Met een post-it op de 
juiste bladzijde ben je er veel sneller! Bespreek dit met je leerkracht als jij denkt dat dit jou helpt! 

2. Een opgeruimde werkplek 
Op school hebben alle tafeltjes 1 of 2 lades onder het tafeltje. Als het hierin een rommeltje is kun jij 
je spullen niet goed vinden. En als hier heel veel in ligt, ben je ook lang bezig met het juiste blad of 
boek te vinden. Vraag je leerkracht als het nodig is (of in ieder geval 1x per maand) om samen met 
jou je laatjes na te kijken en je te helpen met alles weer netjes krijgen. Vraag mapjes of hoesjes om 
losse papieren bij elkaar te bundelen en neem een etui mee om je pen/ potloden/ gum/ stift in te 
doen. Dan ben je goed georganiseerd en heb je je spullen sneller gevonden! 

3. Een goed plekje in de klas 
Als je heel eerlijk bent weet je best wat voor jou het beste plekje is in de klas om te kunnen leren en 
goed op te kunnen letten. Dit is waarschijnlijk niet aan het raam  (buiten is ook van alles te zien!) en 
ook niet midden in de klas (dan gebeurt er wel heel veel om je heen). Zit je het liefst bij de deur, of 
vooraan in de klas? Wat is jouw fijnste plekje? Als je dit met je leerkracht bespreekt zodat jij beter 
kunt leren, zal hij/zij daar zeker in meewerken.  

4. Vraag voor de les het ‘hoofdonderwerp’ 
Veel leerkrachten beginnen ‘klein’ met iets uitleggen en gaan vervolgens telkens een stapje verder tot 
uiteindelijk het complete stuk af is. Dit is voor jou waarschijnlijk lastig, want je weet niet waar de 
leerkracht naar toe wil. Als een leerkracht van te voren vertelt dat je bv alle tafeltjes tot en met 12 
moet kennen (en dit ook laat zien) dan weet jij wat er van je verwacht wordt. Als je leerkracht van te 
voren vertelt dat het over voertuigen gaat, dwaal jij bij het begrip traktor niet af naar kippen en mais.  

5. Afkijken helpt 
Nee, niet tijdens een toets of proefwerk, maar wel als je even afdwaalde met je gedachten bij het 
maken van opdrachtjes en oefeningen. Kijk even waar je buurman of buurvrouw mee bezig is en dan 
kun je meteen weer aan de slag! 

Wil je nog meer tips of ideeën voor beelddenken?  
Kijk op de website of neem contact op! www.groeienlach.nl  

Als beelddenker is het soms best lastig om je gedachten bij de les te 
houden. Jouw gedachten gaan namelijk zo snel dat je in no-time met hele 
andere dingen bezig bent dan jouw leerkracht!  
Als jouw gedachten zo snel gaan, valt het ook niet mee om je werk op tijd 
af te hebben: je werktempo ligt niet zo hoog. Maar daar kun je zeker iets 
aan doen! Wil je je gedachten er makkelijker bij kunnen houden? 
Dat kan door bv de 5 tips hieronder! 

http://www.groeienlach.nl/

