Leren leren
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Leren leren is het vermogen om het eigen leren in goede
banen te leiden, te beoordelen en bij te sturen.
Met 16 leerstrategieën worden handvatten aangereikt
om vaardigheden voor de toekomst aan te leren.

• Over leren leren
In onze snel veranderende maatschappij hebben
leerlingen specifieke vaardigheden nodig die verder
gaan dan leren rekenen en lezen. Leerlingen die
zichzelf beter kennen en weten hoe ze kunnen leren,
behalen betere prestaties. Daarom besteedt onze
school veel aandacht aan het ‘leren leren’, een van
de twee focuspunten uit het Koersplan van SKOzoK.
Leren leren is het vermogen om het eigen leren in
goede banen te leiden, te beoordelen en bij te sturen.
Het is geen vak op zich, maar zit verweven in het
dagelijkse lesaanbod. Leerstrategieën zet je immers in
bij ieder vak. Ze helpen het kind om de leerstof beter
te begrijpen en het geleerde toe te passen in nieuwe
situaties.

• 16 leerstrategieën
De basis van het leren leren zijn 16 leerstrategieën.
Leerstrategieën bieden handvatten om vaardigheden
voor de toekomst aan te leren. Het zijn concrete
manieren van leren die leerlingen kunnen inzetten
om zich kennis en vaardigheden eigen te maken.
Daarnaast zorgt het structureel aanbieden van
leerstrategieën voor meer zelfregulerend vermogen
bij de leerling; vaak groeit daardoor ook de
leermotivatie van een kind.
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• Monstertjes
Om de leerstrategieën voor de leerlingen begrijpelijk en visueel te maken (“een gezicht te
geven”), gebruiken we op school ‘monstertjes’. De monsters zijn allemaal ergens goed
in en helpen de leerlingen om de vaardigheden te leren of te versterken. De
kwaliteiten van de monsters zijn afgeleid van de leerstrategieën. Leerlingen
ontdekken welke manieren van leren er zijn en welke manier het beste
bij hen past. Ze leren zichzelf beter kennen, leren plannen, evalueren,
hun eigen werkplek organiseren, om hulp vragen, etc. Kortom,
vaardigheden die onze leerlingen nodig hebben, nu en in de
toekomst.
Leerkrachten brengen deze vaardigheden bij de kinderen
onder de aandacht. Doordat we werken met de monsters
hebben de leerstrategieën een gezicht gekregen en zijn
ze herkenbaar voor leerlingen in alle groepen. Er zijn 16
monsters, verdeeld in 5 kleurrijke families. Alle monstertjes
hebben een bijpassende naam gekregen; zo staat GoGo voor
doorzettingsvermogen en Zaza voor herhalen.

• Materialen en website
Er worden op school verschillende materialen gebruikt met de monstertjes. Er hangt een poster in
de klas, er zijn vertelplaten en er wordt gewerkt met schriften en stickers. Ook is er een prentenboek
gemaakt om de monsters beter te leren kennen. Daarnaast is er een website met zowel een
leerkracht- als leerlinggedeelte. Leerkrachten vinden er voorbeelden van activiteiten die in de klas
ingezet kunnen worden voor het oefenen met de leerstrategieën. In het leerlinggedeelte staan voor
iedere leeftijdscategorie per leerstrategie uitdagende opdrachten beschreven. De leerlingen kunnen
deze opdrachten grotendeels zelfstandig maken.

Voorbeeld opdracht website

De leerlingen maken een websiteopdracht bij het monstertje ‘Ikke’. Ze maken een reclamespotje over
zichzelf. Hierin laten ze zien welke manieren van leren en werken het beste bij ze past. Ze vertellen
wat ze nog moeilijk vinden en wat ze nog moeten oefenen. Op deze manier wordt aan metacognitie
gewerkt.

• Thuis leren leren
Het doel is uiteindelijk om de leerling zelf verantwoordelijk te maken voor zijn/haar
leervaardigheden. Het is belangrijk om situaties te creëren waarin leerlingen een bepaalde
leerstrategie expliciet moeten gebruiken. Dit kan natuurlijk ook thuis, want leren doe je tenslotte
ook buiten de schoolmuren. Om de leerstrategieën verder te ontwikkelen, kunnen leerlingen de
hulp van ouders en leerkrachten goed gebruiken, bijvoorbeeld in de vorm van een stappenplan, een
geheugensteuntje of een planbord. Naarmate het kind de leerstrategie beter gaat beheersen, is het
belangrijk deze hulp langzaam af te bouwen totdat hij/zij het zelf kan.

Maak hier kennis met de verschillende families
en ontdek hoe u thuis kunt leren leren!
• Gele familie: ik ken mezelf

De gele familie staat voor de verschillende manieren van leren en het maken van
keuzes die passen bij de persoonlijke ontwikkeling. Deze familie kun je zien als een
basis; je hebt het bijvoorbeeld nodig als je kinderen wilt leren plannen of doelen
opstellen. Ze sluiten ook aan bij talentontwikkeling en portfolio.

Kenzo

Kenzo weet hoe hij het beste kan leren

Helpt de leerlingen om erachter te komen welke manier van
leren het beste bij hen past en hoe ze een opdracht het beste
kunnen aanpakken.

Tip voor thuis:

• Ga in gesprek met uw kind over hoe hij/zij een klusje graag aanpakt.
Geef alternatieven hiervoor en laat uw kind bedenken welke manier
hij/zij het fijnste vindt.

Ikke weet waar hij goed in is en waar hij nog in kan

groeien

Helpt de leerlingen inzicht te geven in datgene waar ze goed
in zijn en waar ze nog in kunnen groeien. Zo leren ze om
haalbare doelen voor zichzelf te stellen en erachter te komen
waar ze nog mee moeten oefenen.

Tips voor thuis:

• Bij het geven van een compliment benoemt u wat u zo goed vindt

Ikke

•

aan de actie van uw kind. Koppel er een karaktereigenschap aan,
bijvoorbeeld zorgzaam, behulpzaam, oplettend.
Laat uw kind, door hem/haar iets zelf te laten doen (schoenen
strikken, boterham smeren, aan gymspullen denken), ervaren wat
al goed lukt en wat nog niet. Benoem dit en bedenk samen hoe uw
zoon/dochter hierin kan groeien.

• Paarse familie: planning en evaluatie

De paarse familie staat voor het plannen, controleren en reflecteren op
het eigen werk. De familie helpt bij het aanpakken en uitvoeren van het
werkproces op een juiste manier.

Plavo
Plavo is op tijd klaar en haar werk is goed

Leerlingen leren om voorafgaand aan een opdracht een goede
planning te maken, maar ook om op tijd aan de bel te trekken
als het niet lukt.

Tips voor thuis:

• Speel spelletjes die een beroep doen op plannen en vooruitkijken,
zoals 4 op een rij, dammen, schaken, Mastermind en Rummikub.

• Betrek uw kind bij het organiseren van zijn/haar eigen

•

kinderfeestje. Bedenk samen wanneer het feestje is, wanneer de
uitnodigingen de deur uit moeten en wanneer de boodschappen
gedaan moeten worden.
Leer trucjes en technologie gebruiken die helpen met plannen. Op
mobiele telefoons kan bijvoorbeeld een reminder als
geheugensteuntje worden ingesteld voor afspraken of starttijd
voor een opdracht.

Moni kijkt of alles goed gaat

Moni

Leerlingen leren om tussentijds te kijken of het werk nog goed
verloopt en indien nodig op tijd bij te sturen.

Tips voor thuis:

• Spelletjes die een beroep doen op het monitoren zijn bijvoorbeeld
Koehandel, Skip-bo, schaken en Stratego.

• Verdeel een taak als kamer opruimen of sporttas inpakken in
•

deeltaken. Maak, indien nodig, een checklist samen met uw kind,
zodat uw kind kan nakijken of hij/zij wel of niet klaar is.
Maak voor jonge kinderen, bijvoorbeeld met plaatjes, een dag- of
weekplanning van dingen die gedaan moeten worden. Laat ze zelf
de plaatjes uitzoeken en de planning versieren.

Hoeso weet hoe hij het gedaan heeft

Leerlingen leren evalueren op het gemaakte werk. Ze kijken
of hun werk goed is en of het op tijd af is. Leerlingen nemen
hun eigen plan- en evaluatievaardigheden onder de loep en
kijken waar ze nog in kunnen groeien. Het gaat hierbij om het
verbeteren van sociale vaardigheden en de eigen leerresultaten.

Tips voor thuis:

• Evalueer eens een sportwedstrijd met je kind. Wat ging er goed?
Wat lukte nog niet? Hoe kun je dit trainen?

Hoeso

• Evalueer een conflict dat overdag gebeurd is. Waar liep het mis?
•

Op welke manier had je ook kunnen reageren? Wat ga je de
volgende keer anders doen?
Geef ‘spiegelspraak’. Vertel welk gedrag u bij uw kind ziet: Ik
zie dat je ... (Ik zie dat je met je eten knoeit, ik zie dat je jas op de
grond ligt, ik zie dat je doorspeelt). De kinderen worden zich zo
bewust van hun eigen gedrag, terwijl u het gedrag niet direct
afkeurt.

• Blauwe familie: informatieverwerking/
actief leren

De blauwe familie staat voor het selecteren van de juiste informatie, het zich eigen
maken van informatie en het koppelen van nieuwe informatie aan eerder opgedane
kennis. De familie kan worden ingezet bij het werken aan resultaten (toetsen, Cito) en
het actief betrokken zijn bij het leren.

Zaza onthoudt door te herhalen

Leerlingen leren dat je door herhaling beter kunt worden.
Hoe vaker je iets oefent, hoe beter dat het zal gaan.

Zaza

Tips voor thuis:

• Spreek samen een vast tijdstip af om huiswerk te maken of
•
•

bijvoorbeeld te oefenen met lezen. Soms kan het ook helpen hier
een vaste plek voor te kiezen.
Geef voorbeelden van uzelf of van een topsporter. Hoe vaker je iets
oefent, hoe beter je er in wordt.
Probeer samen met uw kind verschillende manieren van herhalen
uit. Denk hierbij ook aan de voorkeur van uw zoon/dochter
(bewegen, rust, zingen, samenwerken).

Lurn weet de juiste informatie te vinden en te gebru

iken

Leerlingen leren hoe ze gericht informatie kunnen
vinden. Ook helpt Lurn om te bepalen welke
informatiebronnen bruikbaar zijn en hoe je de
gevonden informatie in je eigen taal kunt omzetten.

Lurn

Tip voor thuis:

• Betrek uw kind bij een zoektocht op internet naar

bijvoorbeeld een vakantieland of de aanschaf van nieuwe
skeelers.

Plop gebruikt wat hij heeft geleerd en denkt
actief na over de leerstof

Leerlingen worden gestimuleerd om actief na te
denken over wat ze hebben geleerd. Snappen ze écht wat
er is uitgelegd? Kunnen ze dit zelf toepassen? Als iets
goed is blijven hangen, ‘plopt’ de kennis vanzelf in je
hoofd en kun je deze steeds weer inzetten.

Plop

Tip voor thuis:

• Kijk samen met uw kind naar kinderprogramma’s of lees

samen een boek. Stel hier vragen over. Probeer er later nog
eens op terug te komen. Zo legt u verbanden voor uw kind
tussen het geleerde en de werkelijkheid.

• Groene familie: sociaal-emotioneel

De groene familie draagt bij aan een fijne omgang met elkaar en aan het samenwerken.
Bovendien is het belangrijk dat iedereen bijdraagt aan een prettige werkomgeving. De
familie is in te zetten bij het werken aan sfeer en rust in de groep en de school en aan regels
en routines. Ze helpen bij het voor jezelf opkomen op een goede manier en sluiten aan bij
coöperatief leren.

Sam
en Sterk

Sam en Sterk helpen elkaar en leren van elkaar

Belangrijk bij het samenwerken. De leerlingen
leren op een fijne manier met elkaar samen te
werken en ervaren dat ze met en van elkaar kunnen
leren. Een goede taakverdeling is hierbij belangrijk.

Tips voor thuis:

• Spelletjes die een beroep doen op de samenwerking zijn

Party & Co Junior, 30 Seconds, 5 Seconden, Pictionary en
Triviant Junior.
• Laat uw kind samen met een ander een opdracht
uitvoeren, bijvoorbeeld een boodschap doen, samen
een tent opzetten. Let vooral op wat goed gaat en
probeer dat te versterken.
• Stimuleer uw kind om bij een teamsport te gaan.

Asse

Asse vraagt en zegt wat nodig is om zichzelf prettig te

voelen

Leerlingen leren om op een goede manier te zeggen wat ze nodig hebben
en waar ze zich prettig bij voelen. Het helpt kinderen om voor zichzelf op te
komen en aan te geven wat voor h en belangrijk is.

Tips voor thuis:

• Wanneer uw kind een probleem ervaart, bedenk dan samen een oplossing, maar

laat hem/haar zelf vragen of zeggen wat nodig is tegen bijvoorbeeld de leerkracht
of een vriendje.
• Help uw kind bij het verwoorden van zijn/haar gevoelens en behoeftes. Oefen
samen om dit op een goede manier tegen een ander te zeggen.

Empa
en Thie

Empa en Thie kunnen erg goed luisteren en leven

mee

Leerlingen worden gestimuleerd om goed te luisteren naar de ander en
zich in te leven in de ander. Hoe zou het voor de ander zijn? Hoe kan ik de
ander het beste helpen? Wat zou ik doen/willen als ik die ander was? Op deze
manier leren kinderen elkaar beter te begrijpen in verschillende situaties.

Tip voor thuis:

• Help uw kind door te praten over emoties en gevoelens. Toon begrip door te

benoemen wat u ziet: ‘Je bent echt verdrietig over de ruzie met je vriend’ of ‘ik denk
dat je door zijn gedrag echt gefrustreerd bent’. Probeer door het stellen van vragen
erachter te komen waarom de ander zo reageerde en hoe de ander zich zal voelen,
om van daaruit samen met uw kind tot een oplossing te komen.

Nettie regelt haar eigen spullen en werkplek

Nettie

Helpt leerlingen bij het regelen van hun spullen en het netjes houden van
hun eigen werkplek. Daarnaast zijn we samen verantwoordelijk voor een
nette klas en een nette school. Bij Nettie hoort ook de vraag ‘Waar werk ik het
beste?’

Tips voor thuis:

• Spelletjes die een beroep doen op het regelen van je spullen zijn: Kolonisten van
Catan, Stratego, Da Vinci Code, Wie is het? en Cluedo.

• Bespreek met uw kind wát hij moet doen en waarom, en dat hij daarvoor ook

verantwoordelijk is. Geef hem/haar die verantwoordelijkheid.
• Bedenk, samen met uw kind, een systeem om spullen op de juiste plek op te bergen
en wees daar consequent in.

• Roze familie: motivatie/eigenaarschap
De roze familie staat voor motivatie, zelfkennis, doorzettingsvermogen om
taken te volbrengen en dat je trots mag zijn op je werk. Dit past bijvoorbeeld bij
eigenaarschap, gepersonaliseerd leren en mindset.

GoGo zet door en maakt af waar ze aan begint

GoGo

Helpt leerlingen om door te zetten, ook als het moeilijk wordt. GoGo leert
hen om af te maken waar ze aan beginnen.

Tips voor thuis:

• Spelletjes die een beroep doen op het doorzettingsvermogen zijn de Rubiks
kubus,IQ steps, smart games en een domino parcours bouwen.

• Stimuleer uw kind om iets nieuws te leren, bijvoorbeeld tafeltjes, jongleren
of een typecursus.

• Maak een wat langere fietstocht of wandeltocht.
• Stimuleer uw kind om in moeilijke situaties positief te blijven en door te

zetten door te focussen op het einddoel. Laat hem/haar het doel op eigen
kracht behalen.

Spielo gebruikt haar kwaliteiten en houdt leerlingen een spiegel voor

Spielo helpt kinderen inzichtelijk te krijgen wat ze wel en niet goed
kunnen. Het inzetten van je kwaliteiten bij het maken van een taak is
zowel tijdens het zelfstandig werken als bij het samenwerken belangrijk.

Tips voor thuis:

• Spelletjes die een beroep doen op het inzetten van kwaliteiten zijn Triviant
Junior en Party & Co Junior.

• Geef complimenten. Niet alleen ‘goed zo’, maar geef taal aan dat wat u goed
vindt. Benoem de vaardigheid of het gedrag dat u ziet.

• Maak uw kind bewust van zijn/haar kwaliteiten door ze steeds te benoemen.

Spielo

Drom weet waarom hij iets leert

Drom

Leert de leerlingen waarom ze bepaalde dingen leren. Ze leren
na te denken over het belang van een taak. Daardoor wordt ook
het resultaat van die taak belangrijk.

Tips voor thuis:

• Bespreek met uw kind welke vaardigheden nodig zijn voor
•

Zieme

een bepaald beroep of een activiteit. Wat moet je weten, wat moet
je kunnen, waar kun je dat leren?
Benoem het waarom van de dingen die gedaan moeten
worden of van regels die gesteld worden. Hierdoor ontstaat begrip
bij kinderen.

Zieme weet wanneer ze goed gewerkt heeft

Leerlingen leren dat het belangrijk is om te weten wanneer
je goed hebt gewerkt. Als leerlingen hun eigen werk en inzet
kunnen beoordelen en kunnen vergelijken met eerder gemaakt
werk, dan weten ze wat ze een volgende keer eventueel anders
kunnen doen. Ze leren om trots te zijn op dat wat ze al bereikt
hebben.

Tips voor thuis:

• Benoem bij het geven van feedback ook het tijdsaspect,
•

bijvoorbeeld ‘Nu kun je je veters al strikken, dat lukte vorige maand
nog niet.’
Geef uw kind een eigen prikbord om dingen op te prikken
waar hij/zij trots op is. Maak op deze manier kleine stapjes in het
leerproces ook zichtbaar.
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