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Welke leerstrategieën gebruik 
je?

Elvi: “De macht van 10’ tijdens 
het leren van mijn huiswerk. 
Het is fijn om elke keer na 
10 minuten pauze te kunnen 
nemen. Als ik te lang achter 
elkaar probeer te leren, dan 
heb ik geen zin meer en raak ik 
afgeleid. Na zo’n pauze heb ik 
meer energie, kan ik mij beter 
concentreren en heb ik weer 
meer zin om verder te gaan.” 
Louisa: “De ‘mindmap’ is 
makkelijk te maken. Tijdens het 
lezen maak ik deze meteen en 
daarna kan ik hem elke keer 
even doorlezen en onthoud ik 
het beter. Ik gebruik het liefste 
deze, omdat we die vaker 
geoefend hebben en deze dus 
goed beheers.”

Zijn er nog andere strategieën 
die je gebruikt tijdens het 
leren?

Elvi: “Voor het leren van 
woordjes pak ik een blaadje en 
vouw dat dubbel. Op de ene 
kant schrijf ik de woordjes en 
op de andere kant de betekenis. 
Dan neem ik de woorden door 
en alleen van de woorden die 
ik niet meer weet, kijk ik naar 
de betekenis. Door ze allemaal 
op te schrijven, onthoud ik ze al 
beter en doordat het blaadje is 
dubbelgevouwen zie ik niet per 
ongeluk de betekenis.”
Louisa: “Ik schrijf belangrijke 
woorden uit de tekst op een 
blaadje. Ik werk altijd met 
papier en pen, dan onthoud ik  
het beter dan digitaal.”

Heeft het effect?

Elvi: “Ik ben niet meer zo 
zenuwachtig voor de toets, want 
ik weet dat ik mijn best heb 
gedaan om te leren en dat ik 
het kan.”

Aandacht voor leren leren en persoonlijke leerstijlen zijn een rode draad door de projecten van Jeelo. 
In de klas van Angela van der Last op Hartenaas, ontdekken Elvi en Louisa hun eigen leerstijl.

Wij ontdekken onze eigen leerstijl


