
Sommige leerlingen krijgen stress van toetsen. Tips die iederéén helpen, bestaan

niet. Maar bij deze tips zit er zeker één die werkt voor jou!

Tips
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Chat met CLB

Nu gesloten tot 15 augustus.
Daarna ma/di/do: 17-21u. Wo: 14-
21u. Schoolvakanties:
ma/di/wo/do: 14-21u. Een
chatgesprek is anoniem.

Door Teleblok 11-16 jaar

IK HEB STRESS VOOR DE EXAMENS. WAT KAN IK

DOEN?

Zorg voor een rustige plek waar je kan leren. Ruim je bureau op en maak

een gezellig plekje.

•

Laat je niet afleiden. Leg je tablet, gsm, laptop ver weg. Zo vermijd je dat je

ze de hele tijd gebruikt.

•

Neem elk uur pauze. Na 45 tot 60 minuten vallen je hersenen even ‘in slaap’.

Ze verwerken dan wat je geleerd hebt. Daarom moet je pauzeren. Dans,

speel met de hond of ga kort wandelen in je pauze. Daar krijgen je hersenen

nieuwe zuurstof en het helpt tegen stress.

•

Eet iets gezonds in je pauze, bijvoorbeeld een stuk fruit. Of studentenhaver,

een mengeling van noten en rozijnen. Noten zorgen voor vitamine B, rozijnen

voor suikers.

•

Vraag iemand om je te overhoren. Zo weet je zeker dat je de leerstof begrijpt.•

Maak een planning om te studeren. Doe dat samen met een ouder of voogd

of je leerkracht. Of gebruik de ideale examenplanner van Teleblok.

•

Hang je examenrooster op de koelkast. Doorstreep elk examen dat klaar is.•

Praat over je stress. Praat met je klasgenoten over je stress. Vraag een ouder

of voogd om je te steunen. Bijvoorbeeld: door eten klaar te maken op een uur

dat past voor jou. Of door je te verwennen met een glaasje vers fruitstap en

een koekje.

•

Slaap genoeg. Tijdens je slaap verwerk je alle leerstof die je overdag geleerd

hebt. Genoeg slapen is dus absoluut nodig om goed te onthouden.

•

PRAAT EROVER

Mail met Awel

Antwoord binnen de 72u

Bel met Awel

Gratis en anoniem op 102. Ma-vr:
16-22u. Wo&za: 14-22u. Het kan
zijn dat je even in de wachtrij
terecht komt.

Ga langs bij CLB

Ga langs bij  het CLB van jouw
school

Bezoek het forum van Awel

Deel je verhaal met
leeftijdsgenoten of reageer op
het verhaal van iemand anders.

https://www.clbchat.be/
https://www.teleblok.be/plannen/de-ideale-studieplanner
mailto:brievenbus@awel.be
tel:102
https://www.onderwijskiezer.be/v2/clb/clb_zoek.php
https://awel.be/forum

