Je heb supergoed geleerd. Perfecte planning, vijf keer 20 minuten geleerd, pauzes genomen, goed
geslapen en je nog door je ouders laten overhoren. Er kan jou niks meer gebeuren!
Je krijgt de toets voor je neus, leest de eerste vraag en….
NIKS NOPPES NADA
Een totale black out. Wat nu?




Haal even diep adem. Adem in door je neus en uit door je mond.
Zeg tegen jezelf: “Ik heb goed geleerd, het komt wel goed”.




Lees op je gemak even alle vragen.
Blijf ademen.




Verdeel de vragen in 3 categorieën. Moeilijk, Mwah, Makkie
Vraag of je op je toets mag schrijven aan je docent. Zo ja: Markeer de Makkie vragen groen
met een markeerstift of schrijf er bijvoorbeeld een ! bij. Mwah maak je geel of zet je een *.
Moeilijk markeer je roze of zet je een ? bij.
Makkie !
Mwah *
Moeilijk ?
Mag je niet op je toetspapier schrijven dan schrijf je op een kladblaadje of op je
antwoordblad:
Makkie: 2, 4, 5, 7
Mwah: 3 ,8, 9
Moeilijk: 1, 6, 10






Maak de Makkie- vragen.
Maak de Mwah- vragen.
Maak de Moeilijk- vragen
Let op: noteer goed op je antwoordenblad welke vraag je beantwoordt. Zet duidelijk de
nummers van de vraag op je antwoordenblad.



Lees je antwoorden nog eens na om ter controle en eventueel om je antwoorden te
verbeteren.
Kun je een vraag niet beantwoorden? Geen paniek! Vraag je docent of hij de vraag anders
kan stellen. Kan hij dat niet? Dan laat je de vraag open. Dit kan gebeuren. Je haalt echt geen
onvoldoende als je een paar vragen echt niet weet.






Haal nog een keer diep adem ;)
Lever je toets in bij de docent en wijs hem erop dat je antwoorden niet op de juiste volgorde
staan. Eventueel leg je de docent uit waarom dat zo is.

