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WAT HEB JE VANDAAG OP SCHOOL GELEERD? 

Kennis 

Vaardigheden 

Attitudes 

 

HOE verwerven leerlingen deze het best??? 

= LEREN LEREN 
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Een constructief proces 
 informatie opslaan 

 informatie bewerken 

 analyseren 

 toepassen 

 relaties leggen 

 beoordelen 

 herhalen 

 inoefenen 

Een beïnvloedbaar proces 

         ontwikkelbaar 
 

LEREN LEREN IS … 
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Houdingen & attitudes 

Metacognitieve vaardigheden 

Metacognitie 

Leerstrategieën 

4 CATEGORIEËN 
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 Onthoudstrategieën 

 het lijkt op …, het klinkt als …, het ruikt net als …, …  

 een memotechnisch middel toepassen 

 herhaaldelijk lezen, hardop zeggen en schrijven 

 gelijkaardige gegevens groeperen 
 

 Denkstrategieën 

 woorden / zinnen in teksten markeren 

 naar analogieën zoeken 

 oorzaak – gevolg / middel – doel / deel – geheel 
 

 Passend oplossingsschema 

 een rekenregel, een spellingregel, een identificatieschema 

 een complex probleem opdelen in deelproblemen 

 werken volgens een stappenplan 

 

ENKELE VOORBEELDEN VAN 

LEERSTRATEGIEEN 
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 Uit fouten leren door …  

 niet zomaar direct aan de slag te gaan 

 ik aarzel te veel … ik zou beter al eens wat vlugger aan de slag gaan  

 niet met teveel tegelijk bezig te zijn 

 te vertrouwen dat ik het wel kan 

 te proberen 

 beter te luisteren naar anderen 

 te durven afstappen van mijn ideetjes 

 bij anderen te rade te gaan 

 tijd te nemen voor belangrijke zaken 

 spontaan te denken aan een voorbeeld 

 een schema te maken 

 een samenvatting te maken 

 … 

ENKELE VOORBEELDEN VAN 

METACOGNITIE 
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 Je eigen leren in handen nemen 

uitgerust met metacognitie 

uitgerust met leerstrategieën 

 

 Metacognitieve vaardigheden 

oriënteren en plannen 

uitvoeren, bewaken en bijsturen 

evalueren 
 

JE LEERPROCES ZELF STUREN 
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 Muzische vorming 

   “In de buurt van de school/nieuw schooljaar”  

    “Babydieren / herfst”  

 

    Barbara De Jonge, 

    leerkracht tweede leerjaar Vrije Basisschool Kalken  

    bdj@telenet.be 

 
 

 

 

VOORBEELDEN VAN GOOD PRACTICE 
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 Bewegingsopvoeding 

“Het portfolio bewegingsopvoeding doorheen de lagere  

 school” 

 

Rita Van Wassenhove 

Leermeester bewegingsopvoeding Vrije Basisschool 

Kalken & Laarne 

rita.vanwas@skynet.be 

 
 

 

VOORBEELDEN VAN GOOD PRACTICE 
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ICT 

“Het portfolio ICT vanaf derde kleuterklas t.e.m. het 

zesde leerjaar” 

Evelien Matthijs 

ICT-coördinator Vrije Basisschool Scheldewindeke 

Evelien_matthijs@hotmail.com 

 

Peter De Koning 

Leerkracht Vrije Basisschool Laarne 

peter.de.koning@vrijebasisschoollaarne.be 

 

 

VOORBEELDEN VAN GOOD PRACTICE 
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