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GO! middenschool Keerbergen organiseert een project-dag over hoe je best leert,
donderdag 4 oktober, Vlieghavenlaan 18 in Keerbergen

LEREN, HOE DOE IK DAT?
GO! middenschool Keerbergen organiseert donderdag 4 oktober een projectdag over “Leren leren”. “Wat een leerling moet kennen, is vaak wel duidelijk.
De leerling weet welke bladzijdes uit zijn leerboek aan bod zijn gekomen. Maar
hoe neem je die kennis tot je? Hoe pak je het instuderen aan? Hoe onderscheid
je de hoofdzaken van de bijzaken? Daar zijn verschillende manieren voor. We
overlopen verschillende studiestrategieën en laten de leerling ervaren welke
leermethode het best bij hem past. Ook is er aandacht voor het opstellen van
een studieplan: wanneer leer ik wat?”, zegt Ann Nuyens, directeur van GO!
middenschool Keerbergen. “Donderdag is de kick-off van het project “Leren
leren”. Maar gedurende het hele jaar is hier op vaste tijdstippen aandacht
voor.”
Leren in het middelbaar is anders dan op een basisschool. De leerstof is
uitgebreider, het tempo ligt hoger, je moet zelf meer dingen doen en op orde houden,
enzovoort.
“Als middenschool is het onze taak de 12- tot 14-jarigen zoveel mogelijk te helpen bij
een vlotte overgang van basisonderwijs naar secundair onderwijs. De project-dag
“Leren leren” kadert hierin. Het geeft de kinderen een houvast voor hun verdere
studiejaren.”
Daarnaast is er donderdag 4 oktober ook aandacht voor de UNESCO-doelstellingen.
“De leerlingen leren over de universele idealen van Unesco, zoals duurzaamheid,
verdraagzaamheid en democratie. We doen dit aan de hand van een Unesco-bingo
en een Unesco-spel dat de leerlingen samen met de klas spelen.”
Vorig jaar kreeg GO! campus Keerbergen goedkeuring vanuit Parijs om, als een van
de weinige scholen in Vlaanderen, te mogen toetreden tot het UNESCO Associated
Schools Project Network, het grootste scholennetwerk ter wereld.
De scholen van campus Keerbergen zijn scholen van GO! scholengroep 5. Scholengroep 5 is met 13.000 leerlingen, 7200
cursisten avondonderwijs en 36 instellingen een van de grootste GO! scholengroepen van het land. De groep verenigt de
scholen van het GO! onderwijs in de regio Mechelen, Keerbergen en Heist-op-den-Berg. De algemeen directeur van
Scholengroep 5 is Geert Van Hoof.

