
Leertips NaSk-1  

Bovenbouw NaSk-1  

Natuurkunde 

Boek: Overal NaSk-1  (lj 4) 

           Overal NaSk-1 (lj 3) 

De boeken 
 

In het leerboek staat de theorie, verdeeld over een 

aantal paragrafen. Elke paragraaf is verdeeld in een 

aantal subparagrafen met bronnen. Aan het einde van 

ieder hoofdstuk staat een samenvatting.  

In het werkboek staan per paragraaf de opdrachten en 

practica die hierbij horen. Per hoofdstuk is er een test-

jezelf.  Testjezelf is een goed middel om te testen of uw 

kind het begrijpt en dus klaar is om te toets te maken.  

Ook de website www.examenblad.nl is heel handig om 

wat examenopgaven te proberen en een idee te krijgen 

van het niveau op het Centraal Examen. 

 

 

 

 

Voor de ouders 

Nu u meer weet over hoe wij leren bij 

NaSk-1 is het voor u mogelijk om 

gerichtere vragen te stellen aan uw kind. 

U kunt het bijvoorbeeld hebben over het 

werkboek. Wanneer dat goed nagekeken 

is kunnen jullie samen bespreken waarom 

een opdracht verkeerd ging en wat het 

juiste antwoord moet zijn. U kunt ook 

aandacht aan de practica besteden. Vraag 

bijvoorbeeld welke practica uitgevoerd 

zijn en wat daarvan geleerd is.  

 

Overhoren 

Tijdens het overhoren zijn naast de 

dikgedrukte woorden in de tekst ook de 

plaatjes belangrijk. Het is de bedoeling 

dat de leerling per bron kan uitleggen wat 

er met het plaatje bedoeld wordt.  

 

Oefenen 

U kunt een paar opdrachten uit het 

werkboek overschrijven in een schrift en 

uw zoon/dochter deze nogmaals laten 

maken. Bij veel opdrachten is het 

mogelijk om bijv. wat getallen te 

veranderen, zodat de vraag echt nieuw is.  

 



SE-voorbereiding 

Ultiem voorbereiden op het SE doe je 

door de gemengde opgaven  in je 

werkboek te maken. Daarnaast kun je 

de website examenblad.nl bezoeken.  

Ga naar www.examenblad.nl, open 

een NaSk-1 GL-examen en probeer 

vragen over de onderwerpen die 

getoetst worden te maken

(bijvoorbeeld elektriciteit, krachten 

etc.). 

Het SE bestaat uit alleen maar 

opgaven die van deze site komen!  

 

Voor de leerlingen 

Succestips: 

 

• Neem altijd je spullen mee. 

• Let goed op in de les. 

• Neem een aantekeningenschrift mee om 

aantekeningen (SE-FOOTAGE) over te 

nemen. 

• Besteed aandacht aan de opdrachten. 

• Kijk alles goed na en verbeter je fouten. 

• Doe actief mee met practica. 

• Maak een begrippenlijst, samenvatting of 

mindmap. 

Digitaal 

Er zijn een heleboel sites waar je kunt oefenen 

voor NaSk-1.  

https://meneerwietsma.nl/ (Natuurkunde 

docent die alle onderwerpen nog een keer heel 

rustig en goed uitlegt. 

www.youtube.com (type een onderwerp in) 

https://phet.colorado.edu/nl/simulations/
category/physics (simulaties)  

Www.examenblad.nl (oefenen van examens 
met correctievoorschriften 

Leren? 

Je leest de leerstof  door en verwerkt 

de dikgedrukte woorden in een 

samenvatting, begrippenlijst of 

mindmap. Let hierbij op de 

dikgedrukte woorden en de stukjes 

’Samengevat’ (begrippen, betekenis 

staat ook in de begrippenlijst 

achterin het boek)  

Kijk ook goed naar de bronnen, de 

betekenis van de plaatjes in de 

bronnen en neem de opdrachten en 

practica in je werkboek nog eens 

door. Maak rekensommetjes met 

formules nog een keer!  

Bestudeer heel goed het 

leerdoelenblad in de classroom. Hier 

staat precies op wat je moet 

kunnen/weten. 

Maak eventueel de oefentoets of 

gemengde opgaven na ieder 

hoofdstuk in het WB.   

 

 

 


