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In een notendop…
Leren leren met Reflecto zet de leerling aan tot beter denken. De
methode leert het kind zichzelf te sturen. Deze gids is zowel een
naslagwerk als een handleiding voor iedereen die leerlingen wil helpen
beter te leren, te denken en informatie te verwerken.
Het Reflectomodel kan gesitueerd worden als een model om
leerlingen vat te leren krijgen op hun eigen denken, hoe hun leven
efficiënter kan verlopen. Volgende aspecten komen uitgebreid aan
bod: je aandacht richten, je geheugen inschakelen, informatie
organiseren, verbanden leggen…






het is zowel een naslagwerk als een handleiding
voor leerkrachten, opvoeders, therapeuten, leerlingen en ouders
cognitief, efficiëntie, competentie, beter denken, zelfsturing, denken

voor iedereen die leerlingen wil helpen beter te leren, denken en informatie te
verwerken, en ook voor alle leerlingen (niet alleen deze met leerproblemen)
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Over de auteur (s)…

Pierre Paul Gagné, een Canadees psycholoog, ontwikkelde pedagogisch-didactische materialen
om het denken en het leren leren bij kinderen en jongeren positief te beïnvloeden.
Louis-Philippe Longpré, verzorgt opleidingen, ontwikkelt nieuwe pedagogische materialen en
doet onderzoek op het domein van de cognitieve wetenschap/
Jan Vanthomme is logopedist en ruim 25 jaar werkzaam in een multidisciplinaire setting waar
kinderen en jongeren met leer- en werkhoudingproblemen worden begeleid.
Johan Warnez is psycholoog, voorzitter van vzw CeBCO (Centrum voor het bevorderen van de
cognitieve ontwikkeling, www.cebco.be) en agogisch directeur van een voorziening voor mensen
met verstandelijke beperkingen of met een niet aangeboren hersenletsel.
Jannes Baert is werkzaam als klinisch psycholoog en kwaliteitsdirecteur in het Centrum voor
Ambulante Revalidatie Ter Kouter in Deinze.

www.letop.be - Recensie 'Leren leren met Reflecto’, Pierre Paul Gagné en Louis-Philippe
Longré door Vanherpe katrien
© Deze tekst is auteursrechterlijk beschermd

1

.

Zeker lezen?

Dit boek biedt een goede mix van wetenschappelijke achtergrond en tips voor in de
praktijk. De Reflecto-methode helpt leerkrachten, opvoeders en ouders hun studenten
efficiënter te werken. Het uiteindelijke doel is dat ze onafhankelijk van hun begeleider
kunnen studeren.
Gagné stelt dat leren leren een kwestie is van management: het kind leert zijn eigen
denkvaardigheden kennen en leert die inzetten op het gepaste moment. Het komt erop
neer je eigen talenten te ontdekken en deze te gebruiken om efficiënter en zelfstandiger
te studeren.







.

verstaanbare wetenschappelijke informatie
voor alle leerkrachten, opvoeders en leerlingen
onafhankelijk, efficiënt
extra informatie voor ouders, voorbeelden in schoolse situaties
vertalers van dit boek geven workshops rond de implementatie:
www.cebco.be of reflecto@cebco.be

Te onthouden

Enkele belangrijke tips en bevindingen uit het boek op een rijtje.
 Ieder kind bouwt zijn eigen wereldbeeld en zijn eigen kennis van de wereld op:
kinderen leren gemakkelijker wanneer ze er in slagen verbanden te leggen met
vertrouwde, gekende ervaringen.
 Kinderen beschikken over vaardigheden waarvan ze vaak niet weten dat ze die
hebben. Met Reflecto kunnen ze die ontdekken.
 Terwijl we leren, houden we een interne dialoog aan die we niet met anderen delen
maar die ons helpt de informatie te onthouden.
 Reflecto stapt soms af van schoolse inhouden: een leerling kan op een andere
manier bepaalde problemen oplossen door gebruik te maken van zijn cognitieve
talenten.
 Ieder kind geeft de voorkeur aan het zintuiglijk systeem waarmee het
gemakkelijkst informatie verwerkt.
 Reflecto maakt gebruik van 8 beroepen waarmee kinderen vertrouwd zijn en
waarin ze zich kunnen inleven. Door hun te leren waar de verschillende beroepen
voor staan, kunnen ze ontdekken over welke vaardigheden ze reeds beschikken.
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Kinderen leren gemakkelijker wanneer ze beschikken over voorstellingen of
beelden die elementen bevatten waarmee ze reeds vertrouwd zijn.

.



elk kind heeft talenten



ieder kind bouwt op zijn eigen manier kennis op



website met oefeningen : www.uitgeverijacco.be/lerenlerenmetreflecto

Meer over leren leren op www.letop.be
 Didactische fiches Binnenklasdifferentiatie en integrale leerzorg
Werkmap Leerzorg, eerste hulp bij Leerstoornissen en problemen bij het leren bij
normaal begaafde kinderen, Hoofdstuk 4, Die-’s-lekti-kus vzw
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