
 

 

 

 

Welkom in het  

2de leerjaar 
Klasjuf:  Juf Evi + (vanaf januari) juf Vanessa 
E-mailadres: 2t2geltje@gmail.com 
Telefoon school: 055/ 45.67.40 / directeur Koen: 0478/ 61.93.48

Adres school: Dorpsstraat 14
       9667 Horebeke  

        

Contactgegevens



 

 

 

 

Dagplanning

• Per week klastaak: kalender verzorgen, ophalen en uitdelen,       
boekenkast, orde, .... 

• Water en brooddoos: graag hervulbare drinkfles voorzien       
die goed sluit met naam alsook brooddoos van naam 
voorzien.

• Keuzebord bij vrije momenten met wisselende activiteiten.      
•    Een ‘monsterlijk’ beloningssysteem. ;-)  
• Verjaardag: traktatie mag maar moet niet! Indien toch,       

graag iets klassikaal vb. cake of fruit. Frisdranken en snoep zijn 
niet toegestaan.  

Materiaal: 
• De kinderen krijgen het nodige materiaal in de klas. Er wordt 
verwacht dat hier zorg van gedragen wordt. Eigen materiaal mag 
uiteraard ook vb. pennenzak, huiswerkmap en ringmap. 

Onze klas

• Dagelijks onthaal in de kring: kalender, planning van de 
dag overlopen, gebedje en op maandag een vertelmoment. 

• Voormiddag: hoofdvakken in blokken van 25 min of 50 
min. 

• Na de middag: agenda schrijven, wereldoriëntatie, 
muzische vorming, lezen of godsdienst. 



  

 

 

- Maandag: woordpakket 1x schrijven
- Dinsdag: rekentaak 
- Woensdag: lezen, tafels oefenen, dictee oefenen,…
- Donderdag: woordpakket 2e keer schrijven + rekentaak
- Vrijdag: dictee verbeteren

Elke dag: lezen / splitsingen en tafels oefenen.       
(Dit wordt niet elke dag in de agenda genoteerd) 

Graag helpen bij het plannen van huiswerk. 

Huiswerk



 
 

 

 

       

• Aanvullend inoefenen van leerstof op een leuke manier!       
• Elk kind logt in met persoonlijke gegevens. Sticker       

vooraan agenda. 
• Taken klaargezet door de juf staan klaar op het       

startscherm. Daarnaast ook het aantal dagen die nog 
resteren om de taak te maken. 

• Differentiëren op maat. Bingel past automatisch de        
moeilijkheidsgraad van de oefeningen aan gebaseerd op 
de resultaten. 

• Herbekijken instructiefilmpjes.        

 

Bingel



 

 

  
•      Agenda: graag dagelijks nakijken en ondertekenen. Middel om boodschappen   

door te geven. Afwezigheden: doktersbriefje of hiervoor voorziene briefje 
tijdig ingevuld bezorgen. 

• Boeken: de klas beschikt over een klasbib, de school over een schoolbib.          
Doel: leesplezier bevorderen! (Boeken worden niet meegenomen naar huis.) 

• Contact: bij vragen of opmerkingen, aarzel niet om contact op te nemen:          
noteer een boodschap in de agenda, maak een afspraak of bel even naar 
school. 2 / 3 x per jaar is er een oudercontact. 

• Huiswerk: lezen en tafels oefenen zijn zaken die best dagelijks kort          
ingeoefend worden. Op maandag krijgen de kinderen een nieuw woordpakket 
om in te oefenen tegen vrijdag. Huiswerk kan zowel op een blaadje als op 
bingel. 

• Klasafspraken: worden bij de start van het schooljaar samen met de kinderen          
opgesteld. We werken er samen met de kinderen aan om deze afspraken dan 
ook te respecteren.

• Rapport en toetsenmappen worden op afgesproken data (maandelijks)          
meegegeven naar huis ter inzage en ter ondertekening. 

• Turnles wordt gegeven door juf Isabelle. Gelieve de turnkledij te          
naamtekenen. De kinderen krijgen turnen op maandag en op dinsdag als het 
geen zwemmen is. Maandelijks zwemmen op woensdag. Tip: maak samen 
met je kind de zwemtas klaar. Makkelijke kledij is handig!  

Klasafspraken



Speelplaats

       
• Tijdens de speeltijden gelden een aantal afspraken die bij het begin van         

het schooljaar met de kinderen besproken worden: speelzones, gebruik 
materialen...  

• Kinderen worden aangemoedigd om ruzies zoveel mogelijk zelf op een         
correcte manier op te lossen. Wanneer dit niet lukt kan men de hulp van 
de leerkracht vragen. De leerkracht grijpt uiteraard zelf in als dat nodig 
blijkt.  

• Wanneer kinderen met hun verhaal thuis komen is het goed om naar hen         
te luisteren. Maar vergeet niet dat elk verhaal uit meerdere ooghoeken 
kan bekeken worden. Indien het je nodig lijkt meer over de situatie te 
weten, vraag dit dan gerust via het agenda van je kind, of vraag een 
afspraak met de leerkracht die van toezicht was. Zij kunnen de situatie 
het best toelichten.  

• Kinderen die wegens omstandigheden niet buiten mogen spelen kunnen         
met schriftelijke toestemming van ouders of dokter binnenblijven in de 
gang. Kinderen mogen niet binnen blijven in de klassen zonder toezicht 
van een leerkracht.  



 

Elk schooljaar proberen we ons zo goed mogelijk in te zetten voor 
elk kind van onze school. Heeft u tijdens het schooljaar vragen of 
bedenkingen, aarzel dan niet om dit te bespreken. Dit kan als volgt: 

• Voor of na schooltijd in de klas          

• Via mail naar directie of zorgcoördinator          

• Een boodschap in de schoolagenda          

• Telefoontje naar school           

Wij gaan alvast voor een leerzaam en 
deugddoend schooljaar! 

 Liefs, juf Evi        
 

Tot slot


