Aan de leerlingen en ouders van leerlingen die les volgen in de tweede en derde graad in de
Broederschool Biotechnische en Sport
Sint-Niklaas 7 september 2020
Informatie over "leren leren"
Beste leerling
Beste ouder(s)
In onze school wordt er tijdens de lessen al veel aandacht besteed aan het leren en verwerken van de
lessen. Voor sommige leerlingen is deze ondersteuning onvoldoende. Daarom bieden we dit schooljaar
opnieuw “leren leren” aan voor leerlingen die deze extra ondersteuning nodig hebben.
Tijdens de contactmomenten “leren leren” kan er rond verschillende onderwerpen gewerkt worden,
afhankelijk van de noden van de leerling en individueel.
Om de leerlingen, die extra ondersteuning nodig hebben, een goede start te geven, worden in het begin
van het schooljaar enkele algemene infosessies gegeven waarvoor men kan intekenen.
Inhoud
Leren leren begint … in de les!
Hoe verwerk ik de leerstof thuis?
Plannen van de leerstof
Weekplanning

2e graad
Woensdag 16 september
Woensdag 23 september
Woensdag 30 september

3e graad
Woensdag 16 september
Woensdag 23 september
Woensdag 7 oktober

Leerlingen die bepaalde momenten niet kunnen aanwezig zijn kunnen de informatie van de sessies aan
de leerkrachten vragen om ze daarna zelfstandig te doorlopen en achteraf, individueel of in kleine
groepjes, vragen te stellen.
Na de groepssessies kan er op vraag van de leerlingen ook nog rond andere of dezelfde onderwerpen
gewerkt worden. Wanneer dit mogelijk is, zal later nog gecommuniceerd worden. We sommen hieronder
graag enkele onderwerpen op die aan bod kunnen komen:
 het planmatig en systematisch verwerken van leerstof
 de verschillende leerstrategieën inoefenen, zoals verschillende soorten schema’s, hulpmiddelen
om van buiten te leren
 het leren onderscheiden van hoofdzaken en bijzaken in de leerstof en hoe deze verwerken
 doelgericht kiezen van een leerstrategie afhankelijk van het te bereiken doel
 een realistische planning maken voor taken en toetsen op lange termijn
 het eigen leerproces kritisch bestuderen en bijsturen waar nodig
 op zoek gaan naar de oorzaak van het behalen van goede of minder goede resultaten
 ordenen en organiseren van materiaal
Natuurlijk kunnen er ook nog andere onderwerpen aan bod komen.
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Wat brengt men mee naar de algemene sessies van “leren leren”:
- boekentas, agenda, schrijfgerei, kleurpotloden en lege cursusbladen
- smartphone met actieve TEAMS-app
Op voorhand inschrijven is noodzakelijk zodat de nodige informatie gekopieerd kan worden.
Deelname doorgeven, kan men doen door de leerkracht aan te spreken of een mailtje te sturen.
De begeleidende leerkrachten zijn:
2e graad BSO en TSO: Mevr. Linda Vanbeuren – VAL@broeders.be
3e graad BSO en TSO: Mevr. Sonja Van Puyvelde – VPS@broeders.be
De startsessies gaan door op woensdag van 12.40u tot 13.30u.
Wanneer de individuele sessies doorgaan zal later gecommuniceerd worden.

Vriendelijke groet,
Directie tweede en derde graad
Dir. Joris Verbeke

De leerkrachten "leren leren"
Mevr. Linda Vanbeuren
Mevr. Sonja Van Puyvelde

