
Flitskaartjes leren
De basis - 2 stapels De basis - Leitner methode - Meerdere stapels

Maak meerdere stapels, bijvoorbeeld 4. 
Stapel 1: kaartjes die je nog niet kent, dagelijks leren
Weet je het kaartje? Leg deze op stapel 2. 
Weet je het kaartje niet? Laat deze op stapel 1 liggen.

Stapel 2: Om de dag leren
Weet je het kaartje? Leg deze op stapel 3. 
Weet je het kaartje niet? Leg deze terug op stapel 1.

Stapel 3: 1x per week leren
Weet je het kaartje? Leg deze op stapel 4. 
Weet je het kaartje niet? Leg deze terug op stapel 2.

Stapel 4: Drie dagen en één dag voor de toets doornemen.
Weet je het kaartje niet? Leg deze terug op stapel 1

Koppelen aan tijdlijn

Zin maken

1 - Oefen met alle flitskaartjes, ene kant naar de andere,
dus bijvoorbeeld eerst van geel naar groen. Kies de
makkelijkste kant om mee te beginnen. 

2 - Sorteer de flitskaartjes in twee stapels. 1 stapel voor
de kaartjes die je al kent, een 2e stapel voor de kaartjes
die je nog niet (helemaal) kent. 

3 - Leer nu de kaartjes op de stapel die je niet kent. Voeg
steeds de kaartjes die je nu wél kent toe aan de andere
stapel. 

4 - Herhaal stap 3 bijvoorbeeld dagelijks of om de dag tot
je alle kaartjes op één stapel hebt: je kent ze allemaal. 

5 - Keer nu de stapel op en leer van groen naar geel. 

Thema's maken

Schrijven

Toetsvragen maken

Zowel voor talen als voor het oefenen met een begrip
handig: Maak een zin met het woord op het flitskaartje.

Verdeel kaartjes in thema's en leer deze ook in groepjes.

Voor geschiedenis of aardrijkskunde kan het handig zijn
om begrippen, gebeurtenissen of bijvoorbeeld
bodemsoorten te koppelen aan een tijd / tijdlijn.

Moet je de spelling onthouden? Dan is het zeker aan te
raden om het antwoord ook op te schrijven. 

Maak met ieder flitskaartje een toetsvraag. Doe je best om  
geen 'wat is...' vraag te maken. 

Toetsvragen maken
Maak met twee flitskaartje een toetsvraag. Doe je best
om  geen 'wat is...' vraag te maken. 
Koppelen flitskaartjes
Bedenk wat twee flitskaartjes met elkaar te maken
hebben. 
Jezelf overhoren
Neem alle flitskaartjes door om te checken of je alle
kaartjes kent. Vergeet niet te schrijven als je ook de
spelling moet onthouden. 
Formules maken
Wiskunde, natuurkunde of scheidkunde flitskaartjes? Maak
oefenformules met de elementen, formules of regels. 
GS Flitskaartjes
Koppel een flitskaartje aan de juiste KA

Voorbeeld bedenken
Bedenk bij ieder flitskaartje een voorbeeld



Flitskaartjes maken
Talen: woordjes

Formules

Begrippen

Eén kant NL, andere  kant vertaling. Check de spelling! 

Tips
- Maak wekelijks flitskaartjes. Iedere week bijvoorbeeld of één rij woordjes of één paragraaf.
- Gebruik de twee kleuren. Schrijf steeds het woord/begrip op dezelfde kleur. Zo kun je makkelijk de kaartjes sorteren
- Gebruik verschillende kleuren voor vakken die je misschien door elkaar haalt. Bijvoorbeeld: Franse woordjes NL
groen, vertaling geel en Engelse woordjes NL geel en vertaling groen.

Eén kant begrip, andere kant betekenis in eigen woorden
Gebeurtenissen (& jaartallen) 

Personen

Talen: zinnen 

Talen: rijtjes/werkwoorden 

Eén kant NL, andere  kant vertaling. Check de spelling! 

Eén kant NL, andere  kant vertaling. 
Per kaartje 1 werkwoord + lidwoord, dus geen hele rij! 
Check de spelling! 

Eén kant de algemene formule, andere kant de toepassing of
Eén kant de voorbeeld van de formule, andere kant de uitwerking

Eén kant de naam van de gebeurtenis, 
andere zijde uitleg over de gebeurtenis en/of jaartal

Eén kant de naam van de persoon, 
andere zijde uitleg over de persoon en bij welke
gebeurtenissen hij/zij betrokken was

- Je kunt flitskaartjes gebruiken voor het leren van de feiten voor bijna alle vakken. 

- Combineer schrijven en tekenen. Vaak kun je door een klein tekeningetje op de uitleg kant van het flitskaartje het
beter en makkelijker onthouden. 


