INFOFICHE 2 LEREN LEREN
BLOKJES LEREN… VLOTJES LEREN!

MEMORISEREN:
Het menselijk geheugen heeft een onbeperkte opslagcapaciteit. Kwestie is om er
goed gebruik van te maken.
Onderzoeksresultaten wijzen uit dat:
- de gemiddelde hersencapaciteit van de gemiddelde volwassene 7 items vlot
kan memoriseren,
- het gebruik van verschillende zintuigen een sterk hulpmiddel is. Dit geldt dus
ook voor het aanbrengen van structuur of het gebruik van kleur.

ACTIE:
Leerlingen krijgen heel wat woordenschat of begrippenlijsten te verwerken. Er
zijn mogelijkheden om hen hierbij te helpen.
1 Leer hen woorden of begrippen op te lijsten in clusters van 5 woordjes,
witregel, en weer 5 woordjes of bied de lijsten op die manier aan.
(Bestaande lijsten die niet onderverdeeld zijn kunnen opgesplitst worden door
eenvoudigweg een lijn te trekken om de 5 woorden.)
Door in blokjes van 5 items te studeren, gaat het verwerken vlotter.
2 Diezelfde woordenschat voor vreemde talen kan meteen in meerdere
kolommen gestructureerd worden, zodat een onderverdeling gemaakt wordt
le/la of der/die/das.
Door het onderscheid visueel te maken, wordt het makkelijker ingeprent én
terug opgeroepen uit het geheugen.
TIP:
Structuur geldt natuurlijk voor meer dan voor woordenschat of begrippen! Hierbij
is het gebruik van terugkerende symbolen dan nog een extra sterktemaker.
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Blokjes leren wordt aangebracht in de les FRANS. Zodra de leerlingen de aanpak
begrepen hebben, wordt deze strategie waar mogelijk ook in andere lessen
voortaan toegepast. Test de strategie eens uit. Je zal versteld staan.
voorstel:
- vanuit tekst
- woordenschat opzoeken
- structuur in kolommen LE/LA/Nederlands
per 5 items
witregel
- tijd om even te oefenen en te ondervinden dat het met 5 woordjes vlotter
gaat.
SUCCESERVARING!

TIPS
In diverse vakken kan deze strategie ervoor zorgen dat leerlingen
succeservaringen opdoen en minder vlug opgeven. Leerlingen moeten
‘vertrouwen in hun geheugen krijgen’.
Behalve woordenlijsten kan ook informatie inhoudelijk in kolommen
gestructureerd worden. We kunnen in tekst kleur gebruiken die ook terugkomt in
een tekening of grafiek enz…
Wil je meer weten over memoriseren?
Je vindt de documentatie over onze nascholing op eloV: Werkgroepen / Leren
leren / Motiverende leerbegeleiding
Of lees meer in ‘Puberbrein binnenstebuiten’ van Huub Nelis. (Dit boek vind je in
het kantoor van Chris. )
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