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De methode 
 

De website van ScienceWeb is de 

basis van de leerstof.  

De theorie wordt digitaal aangebo-

den. De opgaven dienen in het 

werkboek gemaakt te worden. Ook 

hoort er een bijlagenboekje bij de 

methode. Dit bijlageboekje is voor 

thuisgebruik. Op school is er een 

klassenset aanwezig.  

Praktische opdrachten gaan gedeel-

telijk buiten deze methode om. Een 

groot deel van deze opdrachten 

wordt via Google Classroom aange-

boden, alwaar ook een inlevermoge-

lijkheid is.  

 

 

 

Voor de ouders 

Nu u meer weet over hoe wij leren 

bij NST is het voor u mogelijk om 

gerichtere vragen te stellen aan uw 

kind. U kunt bijvoorbeeld het 

werkboek bekijken. Kijk of de 

opdrachten goed zijn nagekeken 

en verbeterd. Jullie kunnen samen 

bespreken waarom een opdracht 

verkeerd ging. U kunt ook vragen 

welke practica uitgevoerd zijn en 

wat daarvan geleerd is.  

Overhoren 

Laat uw kind inloggen op de 

theorie om te overhoren. Tijdens 

het overhoren zijn naast de 

dikgedrukte woorden in de tekst 

ook de plaatjes belangrijk. Het is 

de bedoeling dat de leerling per 

plaatje kan uitleggen wat er met 

het plaatje bedoeld wordt.  

Oefenen 

U kunt een paar opdrachten over 

schrijven 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.  

 



Toetsen 

Een hoofdstuk-toets bestaat 

altijd uit vier bladzijden. Iedere 

bladzijde heeft een naam: 

• Vmbo-t of mavo gedeelte 

• Mavo/havo gedeelte 

• Havo/vwo gedeelte 

• Vwo gedeelte 

 

Werk altijd van voor naar 

achter. Als je tijdgebrek hebt, is 

dat alleen voor het vwo 

gedeelte van belang.  

Alle leerlingen proberen alle 

vragen te maken. Zo kun je 

ook beoordelen of je een hoger 

niveau aan zou kunnen.  

Voor de leerlingen 

• Lees/luister de tekst een paar 

keer goed door; Wist je dat je 

tot wel 45% meer informatie 

opslaat als je zowel leest als 

luistert? 

• Maak de voorbeeldopgaven 

eerst in je werkboek. Bekijk 

daarna de uitleg. Hier wordt 

stap voor stap uitgelegd hoe je 

opgaven moet uitvoeren en 

uitwerken. Verbeter je 

antwoord. Let hierbij op de 

details. De manier van 

opschrijven is belangrijk! 

• Zorg er voor dat je genoeg 

opgaven gemaakt hebt; Als je 

weinig opgaven gemaakt hebt 

kunt je misschien wel tot 

antwoorden komen maar je 

bent langzaam. Snelheid is een 

onderdeel van je toets is. 

 

Leren? 

• Zorg dat je weet wat de 

dikgedrukte woorden 

betekenen.  

• Zorg er voor dat je al je 

opgaven nagekeken en 

verbeterd hebt; ben 

kritisch! SCIENCE is een 

vak van details.  

• Het weten wat een fout is 

en het niet meer maken 

van een fout zijn 

verschillende dingen!      

Als je fouten hebt gemaakt 

bij je opgaven, maak deze 

opdrachten dan 

opnieuw. Je kunt aan je 

docent een leeg werkblad 

vragen.  

• Gebruik het 

leerdoelenblad die in de 

classroom staat. Alles op 

het leerdoelenblad wordt 

op de proefwerk getoetst! 

. 


