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Leren Leren 

 
 

1. Visie 

 

Leren leren brengt de ingesteldheid en de capaciteit bij om het eigen leerproces te  

organiseren en te reguleren, zowel individueel als in groepen. 
Campus Kompas Middenschool wil de leerlingen bewust maken dat ‘leren’ een 

levenslang ontwikkelingsproces is. 
De visie op leren leren van Campus Kompas Middenschool is gelijklopend met deze  

van de Vlaamse Gemeenschap, namelijk dat leren een actief en constructief proces 

is. Onze school wil de leerlingen sturen en begeleiden in deze processen. 
De VOETen/VOOD van Leren Leren worden nagestreefd in diverse workshops, 

module studiekeuze, inloopdagen 2de graad en in alle vakken. 
 

2. Doelstelling 

 

2.1. Algemeen 
 

• De leerlingen leren de bekwaamheid te ontwikkelen om effectief zijn/haar tijd 

te beheren. 
• De leerlingen leren problemen op te lossen. 

• De leerlingen verweren en verwerken nieuwe kennis. 
• De leerlingen evalueren en assimileren nieuwe kennis. 

• De leerlingen leren de nieuwe kennis en vaardigheden toe te passen in 

uiteenlopende leersituaties (thuis, school, …) 
 

2.2. VOET@2010 
 

Leren leren wordt nagestreefd in samenhang en in combinatie met de eindtermen 

van de stam, de contexten en vakken. Leren is een voorwaarde om effect te behalen 

bij zowel vakgebonden als vakoverschrijdende eindtermen. Hoewel er hier sprake is 

van een zeer directe relatie, wordt leren leren toch apart vermeld. Dat heeft alles te  

maken met het graadgebonden aanbod van leren leren en met het specifiek karakter 
en het belang van deze VOET/VOOD. 

Zie bijlage. 
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3. Actieplan 

 

3.1. Leerlijn 1ste graad 
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3.2.   Elektronische Leeromgeving SMARTSCHOOL 
 

Campus Kompas werkt met een elektronische leeromgeving SMARTSCHOOL. Deze 
wordt gebruikt als communicatie- en leermiddel tussen schoolteam, leerlingen en 
ouders. 
 

3.3. ICT 
 

Zie apart addendum – ICT-beleidsplan. 
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3.4. Jaarkalender 2015-2016 
 

Datum Activiteit 

2 september 2015 (1A + 

1B) 

Workshop 1 (algemeen) 

10 november 2015 (2A) 
12 november 2015 (1A) 

Workshop 2 (Planning examens + studietips) 

8 december 2015 (1A) Laatste hulp n.a.v. examens. (Planning, studiemethode, 
vakspecifieke info, …) 

18 december 2015 (1A + 
2A) 

Leerlingencontact, individuele gesprekken 
(Vooropgestelde doelen bereikt? Waarom wel/niet? 
Bijstellen doelstellingen, …) 

26 januari 2016 (2A) 

28 januari 2016 (1A) 

Schooltaalwoorden + maken van een mindmap. 

12 april (1A) Info i.v.m. keuzerichting 2A. 

9 + 16 juni (1A) Planning opstellen examens. 
Te kennen leerstof overlopen/aanduiden/verduidelijken. 

Laatste hulp (vakspecifieke info, eventueel extra uitleg 
over leerstofonderdelen). 

Volledig schooljaar (1A + 

2A) 

1A – ANDERS BEKEKEN (NL, Fr, Wisk) & 

EXCEL(Leren) (Eco, Tech, Aard, NWe, Eng, Gesch) 
2A - EXCEL(Leren) (Eco, Tech, Aard, NWe, Eng, 

Gesch, Wisk, Fr) 

Tijdens deze lessen werkt men constant aan 
studiemethoden en probeert men de leerlingen zo 

individueel mogelijk te ondersteunen volgens hun 
persoonlijke behoeften/noden. 
Nederlands: buiten het lessenrooster is er aanbod 2 u 

voor taalzwakke leerlingen 

Volledig schooljaar (1B) PLUSKLAS: enkel gewerkt rond wiskunde (leerlingen 
kregen tips bij oefeningen maken), Nederlands of 

verlengde instructie bij techniek. 
⇨ Werkpunt voor schooljaar 2016-2017, Leren 

Leren uitbreiden naar B-stroom. 

⇨ Actiepunt voor schooljaar 2016-2017; PLUSKLAS 
uitbreiden naar praktijklessen 2 BVL 

Zie JVP alle vakken en LVS op leerlingenniveau 
 
 

3.5. Bijlagen 
 

● Werkbundels Leren Leren beschikbaar op Smartschool – Intradesk – 

Werkgroepen – Leren Leren 
● Leerfiches beschikbaar op Smartschool – Intradesk – Werkgroepen – Leren 

Leren 
● Overzicht nagestreefde VOETen / VOOD 

  


