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Studiebegeleiding en ‘leren leren’ in het derde jaar

Geachte mevrouw
Geachte heer
Om de leerlingen te helpen bij het (zelfstandig) verwerken van de leerstof en om hun tijdsbesteding efficiënter te
leren plannen of om eventuele leermoeilijkheden op te volgen en indien nodig bij te sturen, biedt de school de
volgende initiatieven aan in het derde jaar tijdens het eerste semester:
1. Remediërende studiebegeleiding:
Ondervindt uw zoon/dochter moeilijkheden met een bepaald onderdeel van een vak of wil hij/zij nog wat extra
vragen stellen voor een grote toets, dan kan hij/zij gebruik maken van de remediërende studiebegeleiding.
Tijdens deze lessen helpt de betrokken leerkracht bij het verwerken/inoefenen van de leerstof, eventueel met
extra oefenmateriaal.




Remediëringsles vreemde talen onder begeleiding van mevrouw Talloen (lokaal 102, 15:30 – 16:20) op
de volgende data: 16 oktober; 6, 20 en 4 november.
Remediëringsles wiskunde onder begeleiding van mevrouw Michez (lokaal 112, 15:30 – 16:20) op de
volgende data: 17 oktober; 7, 14, 21 en 28 november.
Remediëringsles wetenschappen onder begeleiding van mevrouw Heyse of dhr. Verhulst (lokaal 133,
15:30 – 16:20) op de volgende data: 12 oktober; 9, 16 en 30 november.

Op dinsdag 24/10 is een sessie ‘Bewegen om te leren’ voor het vak wiskunde onder begeleiding van mevrouw A.
D’Haese en mevrouw Berckmoes. Deze sessie gaat door van 15:30 – 16:20.
Bij afwezigheid van een leerkracht (door ziekte, nascholing,…), gaat de remediëringsles niet door. De leerlingen
worden hiervan verwittigd via het leerlingensecretariaat en/of via een nota die wordt uitgehangen in de glazen
kast op de speelplaats.
Dit aanbod is vrijblijvend. U hoeft uw kind dus niet in te schrijven; iedereen is welkom. De aanwezigheid van uw
zoon / dochter wordt u telkens gemeld via een mailtje via Smartschool. Afwezigheden worden bijgevolg niet
meegedeeld!
Wanneer er zich tijdens het schooljaar eventuele problemen zouden voordoen omtrent studieresultaten of houding, kan de klassenraad een leerling in het kader van remediëring aanraden om de sessies ‘leren leren’ te
volgen of om remediëringslessen te volgen. U wordt daarvan op de hoogte gebracht via een brief of via het
rapport.
2. Algemene sessies ‘Leren leren’
In de algemene sessies ‘leren leren’ bekijken we –in kleine groepjes- de studiemethode en herhalen we de
algemene studietips. Uiteraard besteden de leerkrachten ook aandacht aan (vakspecifieke) leertips tijdens de
lessen.
We voorzien hiervoor drie sessies, telkens van 15:30 tot 16:20 in lokaal 237 onder begeleiding van de
studiecoach.





Maandag 23/10
Maandag 6/11
Maandag 20/11

3. Andere
Ook het remediëringstraject (zie rapport), de vakspecifieke leertips en inhaallessen maken deel uit van onze
studiebegeleiding.
Wie problemen ondervindt bij het verwerken van leerstof of twijfels heeft over zijn/haar studiekeuze, kan steeds
terecht bij de studiecoach mevrouw Tavernier of bij de opvoedster, mevrouw Presiaux.
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