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Leercompetenties in het derde jaar 
 

Geachte ouder 
Beste leerling  
 
Net als in de eerste graad willen we ook in het derde jaar inzetten op het ontwikkelen van 
leercompetenties en bieden graag extra ondersteuning met de volgende initiatieven: 
  

1. Work&GO! 
Met dit initiatief kunnen leerlingen vrijblijvend op maandag, dinsdag en donderdag na school tot 
17:00 onder begeleiding van een leerkracht / opvoedster studeren, (digitale) opdrachten afwerken of 
afspreken om een groepswerk te maken. 
  
Het Open Leercentrum wordt opgedeeld in verschillende zones: een stille zone, een zone waar men 
in kleine groepjes kan werken en een computerzone. Met deze aanpak willen we aan alle leerlingen 
de mogelijkheid en ruimte bieden om te studeren en zijn / haar schoolwerk te maken op eigen 
manier en tempo. Uiteraard staat de begeleidende leerkracht ook klaar om te helpen. 
  
Leerlingen die verplicht in de avondstudie moeten blijven, melden zich - zoals nu reeds het geval is - 
bij de aanwezige leerkracht / opvoedster. 
  
Bij leerlingen die vrijblijvend komen, worden de aanwezigheden niet geregistreerd. Vooraf 
inschrijven hoeft niet. Iedereen is welkom! 
  

2. FLEX 
Bij elk rapport kan een leerling doorverwezen worden naar FLEX. Binnen dit lesuur krijgen de 
leerlingen ondersteuning voor Nederlands, Frans, Engels, wetenschappen of digitale ondersteuning. 
Voor wiskunde gebeurt dit binnen de lessen wiskunde zelf.  
 

3. Leren leren 
Tijdens de sessie ‘leerwijs’ ontdekken leerlingen hoe ze zich beter kunnen organiseren en plannen. 
Daarnaast worden allerlei strategieën aangereikt om de leerstof te verwerven. Er wordt ook 
aandacht besteed aan de sterktes en verbeterpunten van de leerlingen.  
 
De eerste sessie ‘leerwijs’ gaat door in de week van 18 oktober.   
 

4. LEMO-test 
Dit schooljaar nemen de leerlingen ook deel aan de Lemo-testen. Deze Lemo-testen werden 
ontwikkeld door AP Hogeschool, Edubron Universiteit Antwerpen en Maarten Vansteenkiste. 
 
De testen peilen naar de leercompetenties en motivatiekenmerken van leerlingen. Het invullen van 
de testen gebeurt online en in de klas. Na de bevraging krijgen de leerlingen onmiddellijk een 



feedbackrapport met toelichtingen en tips over hun leervaardigheden en studiemotivatie: over wat er 
al prima loopt en over wat men kan doen om de kansen op studiesucces nog te vergroten.  
 
De eerste test wordt afgenomen in de week van 18 oktober.  
 

5. Andere 
Uiteraard besteden ook alle leerkrachten in hun lessen aandacht aan ‘leren leren’ en blijven 
inhaallessen, extra oefeningen of remediëringsvoorstellen binnen de verschillende vakken bestaan.  
 
Ondervindt uw kind problemen bij het verwerken van leerstof of twijfelt u of hij/zij de juiste 
studiekeuze heeft gemaakt, dan kan u ook steeds terecht bij de klascoach of bij de 
leerlingbegeleiding, mevrouw Gille of mevrouw Tavernier. 
 
Met vriendelijke groet 
 
 
Nancy Renier Marie-Paule Haegeman 
Adjunct-directeur Directeur 
 


