
 

Alsjeblieft; voor jou de 5 beste tips bij stress op school: 

 

1 leer je brein gezond te eten 

 

  

2 leer je brein rust te nemen 

 

3 leer je brein actief te zijn 

 

 

▪ Je weet het zelf vast wel: 

Met hamburgers, pizza’s, bewerkt voedsel 

en snelle suikers houd je stressniveau hoog. 

▪ Noten en zoveel mogelijk gekleurde 

groenten daarentegen, verlagen stress wèl.  

▪ Voldoende water drinken, helpt je  

lichaam afvalstoffen af te voeren. 

 

 

▪ Slaap heeft de meeste impact op: stress, ons geheugen, 

ons gedrag, humeur…kortom alles. We slapen 1/3 deel 

van ons leven, dus dat móet wel belangrijk zijn.  

8 uur slaap is gemiddeld, 6 uur slaap is te weinig. 

▪ Een pauze nemen op je werk, is minstens zo 

belangrijk. Een pauze betekent dan: ontspannen (op 

je telefoon kijken is NIET ontspannen). 

▪ Rust krijgt je brein ook als je drie 

minuten je ogen dicht doet, naar 

binnen keert en je ademhaling volgt. 

 

 

▪ Je lichaam is gemaakt om te bewegen.  

▪ We zitten de hele dag, kinderen moeten ook 

leren zo lang mogelijk te zitten. Dat is niet 

natuurlijk voor het mensenlichaam.  

▪ Beweeg elke dag, niet maar 1 x per week en 

laat je hartslag minstens 20 minuten boven 

de 100 slagen per minuut komen. 

 



 

4 leer je brein zich te concentreren 

 

5 leer je brein kennen 

 
 

met groet, 

Breinjuf (alias Constance )  

  

 

 

 

 

▪ Je brein is erg snel afgeleid. Eén piepje van je 

telefoon bijvoorbeeld zorgt er al voor, dat je 

niet meer bij de les bent.  

▪ Als je je echt wil concentreren, sluit dan alles, 

waardoor jij afgeleid kunt worden, buiten. 

Pas dán kun je goed focussen. 

 

▪ Meer dan 85% van ons gedrag is  

onbewust. Dus slechts 15% is  

bewust (en soms nog minder). 

▪ Stress kun je voorkomen,  

als je bewust bent van je gedrag. 

▪ Bewust gedrag kun je leren door kennis 

van het brein. 

▪ Ben je nieuwsgierig geworden? 

▪ Wil je leren over je (on)bewuste brein?  

▪ (Extra tip: Je brein is gek op het leren van nieuwe dingen) 

▪ Op Breinjuf leer je waarom je doet wat je doet en hoe je 

je brein kunt verbeteren.  
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