
	

	

  18 oktober 2017 
 
Naschoolse cursus ‘leren leren’ eerste graad 

  
 
Beste ouder   
Beste leerling   

  
Scholen en leerkrachten doen heel erg hun best om leerlingen te leren leren. Maar ondanks 
hun vele en goede werk zijn er nog altijd heel wat kinderen die een duwtje in de rug kunnen 
gebruiken.  
 
Leren is een zeer persoonlijke aangelegenheid. Een definitie van de ideale leerder is 
wellicht niet te geven. Ook de ideale methode bestaat niet. Toch geloven wij enige hulp te 
kunnen bieden door uw zoon of dochter te laten deelnemen aan een naschoolse cursus rond 
‘leren leren’.  
 
Hier proberen we een aantal werkwijzen en methodes aan te leren en te kunnen 
ontdekken welke leerstijl voor ieder persoonlijk de beste is. Op die manier wordt ‘leren leren’ 
ook een beetje ‘leuker leren’. 
 
Deze cursus bestaat uit 4 groepssessies die telkens plaatsvinden op dinsdag of op 
donderdag van 15.30 tot 16.30 uur in lokaal C247. De sessies beginnen op dinsdag 7 of 
donderdag 9 november 2017. Hieronder vindt u een overzicht van de onderwerpen van de 
verschillende sessies:  
 

Sessie1:  leren plannen  
Sessie 2:  verkennen  
Sessie 3:  begrijpen  
Sessie 4:  inprenten + controleren en herhalen  

 
Mogen we u vragen onderstaand strookje in te vullen en ten laatste vrijdag 27 oktober  
terug mee te geven? Bij inschrijving voor de sessies worden de leerlingen dus verwacht 
vanaf dinsdag 7 of donderdag 9 november elke sessie aanwezig te zijn. Bij afwezigheid 
gelieve de opvoeders of mevr. De Guise te verwittigen.  
 
Met vriendelijke groeten 

 
 
 

S. Dekocker                    Sara De Guise   
Directeur             GOK-medewerker  

 Coördinator eerste graad 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Ik wens mijn zoon/dochter _________________________________(naam) uit klas _______ 
 

o wel in te schrijven voor de sessies rond ‘leren leren’.  

□ op dinsdag ( de data hiervoor zijn: 7/11 – 14/11 – 21/11 – 28/11 ) 

□ op donderdag (de data hiervoor zijn: 9/11 –16/11 – 23/11 – 30/11 )  

o niet in te schrijven voor de sessies rond ‘leren leren’. 


