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Organisatie 

Dit schooljaar zitten de leerlingen van het 3de en 4de leerjaar samen bij juf Yo op maandag-, dinsdag- en 

donderdagnamiddag voor w.o.  Op vrijdag zitten ze samen met het 3de leerjaar in het lokaal van juf Yo en 

krijgen dan les van mij, juf Sylvie.  

 

Boodschappen/vragen 

Wie een boodschap heeft voor mij,  noteert dit best in het agenda. 

Wie mij wenst te spreken, kan best een afspraak maken via het agenda of rechtstreeks met mij op school. 

Ik ben ook bereikbaar via 4t2geltje@gmail.com 

 

De bel 

Bij het eerste belteken ruimen de kinderen op, gaan eventueel nog naar het toilet en gaan in de rij staan. 

Bij het tweede belteken maken de kinderen het stil in de rij. 

De kinderen vertrekken met hun klasleerkracht naar de klas waar de lessen kunnen beginnen. 

 

Afspraken 

Materialen 

De kinderen krijgen bepaalde materialen op school: potlood, balpen, gom, lat, geodriehoek… 

Deze materialen blijven op school. 

Wie wil, mag een aantal zaken van thuis meebrengen Dit is echter geen verplichting!!!  Het gaan om volgende 

zaken: pennenzak met potlood, gom, scherper, schaar, kleurpotloden, stiften, markeerstiften en een ringmap A-4 

formaat. 

Wij schrijven in de klas liefst  met een pen, behalve in het kladschrift.  De pennen van Stabilo en Frixion zijn 

aanraders! 

 

Taken en lessen 

Taken en lessen worden in het agenda ingeschreven en volgens afspraak met de leerkracht gemaakt en 

ingediend. 

Het te laat indienen van taken,  wordt genoteerd in het agenda en de taak wordt tegen de volgende dag gemaakt. 

Indien leerlingen door omstandigheden hun huistaak niet kunnen maken, noteren ouders dit in het agenda.   

De taak wordt dan tegen de volgende dag gemaakt. 

 

Indien uw kind zijn of haar huiswerk niet snapt, mag u dat gerust in de agenda noteren. 

Ik geef dan de volgende dag extra uitleg bij de taak. Uw kind maakt het huiswerk dan tegen de daaropvolgende 

dag. 

 

Toetsen waarbij de leerlingen iets moeten leren of inoefenen, worden ruim op voorhand in het agenda genoteerd.  

Op de maandag steeds een les spelling.  De leerlingen krijgen die dag dus steeds een huistaak mee van spelling.  

Op vrijdag is er een dictee over die les.  Dit zal dagelijks in het agenda genoteerd worden, zodat de leerlingen 

leren plannen.   

 

Agenda 

Het agenda wordt best dagelijks nagekeken en zeker wekelijks ondertekend door de ouders. 

In het agenda worden de taken en de lessen genoteerd met daarbij de dag dat deze moeten afgegeven/gekend 

zijn. Het leert onze kinderen plannen. 

De agenda is tevens een communicatiemiddel tussen leerkracht en ouder. 

Opmerkingen, vragen, het maken van een afspraak tussen leerkracht en ouders kunnen o.a. via deze weg. 

 

Zwemmen en turnen 

Er is dit schooljaar elke maandag turnen. 

Er is elke maand zwemmen op woensdag.  De dag daarvoor zal in het agenda genoteerd worden dat de kinderen 

hun zwemgerief moeten meebrengen. 

In de week dat er geen zwemmen is, is er ook op dinsdag turnen. 

Het turngerief blijft op school en wordt vóór elke vakantie meegegeven om te wassen. 

 

Toetsenmappen en rapporten 

Deze worden meegegeven naar huis ter inzage en ter ondertekening. 

Gelieve deze dan ook weer mee te geven naar de klas. 

 

 



 

 

Speelplaatsafspraken 

 

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 ook zelf in als dat nodig 

blijkt. 

kinderen krijgen zoveel mogelijk de kans om een situatie uit te leggen.   

Hierbij wordt eerlijkheid en beleefdheid gevraagd van de betrokken kinderen. 

 

Inhoud van de lessen 

 

Nederlands 

Voor elk vak werken wij met methodes die verticaal doorstromen en voldoen aan de leerplannen. 

. 

Onderdelen van taal: gericht luisteren, technisch lezen, begrijpend lezen, taalbeschouwing,  schrijven, spreken en 

spelling. 

Een aantal onderdelen vergen een extra woordje uitleg: 

 

 

Technisch lezen 

Op school wordt het AVI – niveau van uw kind op regelmatige tijdstippen getest. Aan de hand hiervan kunnen 

wij nagaan of het leesniveau voldoet aan de vooropgestelde normen.  

Ook in het vierde leerjaar blijft het luidop lezen belangrijk om de vlotheid en expressiviteit van het lezen te 

bevorderen.  Ik kan mijn kind helpen door het regelmatig (luidop) te laten lezen.  

 

Begrijpend lezen 

Het zelfstandig werken wordt meer en meer gestimuleerd. 

De leerlingen lezen de tekst zelfstandig en gaan vervolgens op zoek naar de antwoorden in de tekst. In het begin 

van het schooljaar worden de vragen vervolgens klassikaal verbeterd. Zo zien de kinderen onmiddellijk waar ze 

in de fout zijn gegaan. 

Spelling 

In onze methode wordt gewerkt met woordpakketten. 

Iedere dinsdag wordt een woordpakket aangebracht. Dit bestaat uit 20 woorden. De moeilijkheid of regel wordt in 

de klas besproken  en ingeoefend.  

Als huiswerk moeten de leerlingen het woordpakket 1x schrijven tegen de volgende dag. Meestal worden ook een 

aantal oefeningen meegeven. 

Op donderdag krijgen de leerlingen een dictee van het desbetreffende woordpakket.  Soms moeten de kinderen 

hiervoor ook bepaalde regels studeren/oefenen. 

Ze hebben dus verschillende dagen de tijd om te oefenen. 

Regelmatig volgt er een controledictee. De leerlingen weten dit een tijdje vooraf, zodat ze thuis ruim vooraf  

kunnen oefenen. Een controledictee is een dictee van alle geziene woordpakketten. 

 

Ik kan mijn kind helpen door… 

- Regels luidop te laten herhalen bij het schrijven van woorden. 

- Woorden te dicteren en te controleren. 

 

 

 

Wiskunde 

Ook dit schooljaar werken wij met ‘Reken maar!’ 

Er is hier heel veel aandacht voor differentiatie. 

Ieder schooljaar wordt gestart met herhalen en verder inoefenen van leerstof van het vorige leerjaar.  

Nadien komen nieuwe leerinhouden aan bod. 

De belangrijkste leerinhouden per leerjaar vindt u hieronder terug. 

 

 



Getallenkennis 

- Getallen tot en met 100 000 correct kunnen lezen en schrijven. 

- De symbolen E (eenheden), T (tientallen), H (honderdtallen) en D (duizendtallen) kennen en aanduiden 

in een getal. 

- Verder uitdiepen van de breuken. 

- Kommagetallen. 

 

Hoofdrekenen 

- Optellen en aftrekken tot en met 10 000. 

- Optellen en aftrekken met kommagetallen  en met getallen tot en met 10 000. 

Cijferen 

- Cijferend optellen en aftrekken tot 10 000. 

- Cijferen met 2 cijfers in de vermenigvuldiger, 2 cijfers in de deler. 

- Schattingen maken, … 

Meten en metend rekenen 

- Kloklezen tot op de seconde. 

- Millimeter en milliliter. 

- Oppervlakte: m², dm² en cm², de cirkel,  gelijkvormigheid, spiegelen, … 

Toepassingen 

In de verschillende domeinen komen regelmatig toepassingen ('vraagstukken')voor 

Ik kan mijn kind helpen door… 

Het zelfstandig te laten werken. In het vierde leerjaar is het belangrijk dat uw kind alleen aan het werk kan. Ziet u 

dat uw kind toch moeilijkheden ondervindt, aarzel dan niet om dit op het huiswerk, in de agenda te noteren. 

 

 

 

W.O. 

Op onze school werken we dit schooljaar met de nieuwe methode ‘Wouw’, aangevuld met ons jaarthema. 

Voor w.o. zitten ze samen met het derde leerjaar.  Dit schooljaar wordt met de boeken van het 3de leerjaar 

gewerkt, zowel voor het 3de als het 4de leerjaar. 

 

 

Frans 

Aangezien de kinderen op de leeftijd van het vierde heel nieuwsgierig zijn naar andere talen en op een leeftijd 

zijn dat ze talen goed tot zich kunnen nemen, is het wenselijk om hier reeds vroeger mee te beginnen. 

Het is heel belangrijk dat de kinderen het leuk vinden om Frans te leren.  

Het mag geen extra druk worden voor de kinderen.   Daarom ook dat dit op een speelse manier gebeurt. Er wordt 

verder gebouwd op wat aan bod kwam in het derde leerjaar. Onderwerpen die zullen aan bod komen: het weer, 

de gevoelens, de kleuren, de getallen, fruit, … 

Er zal in het  vierde leerjaar 1 lestijd Frans per week worden gegeven.  

Er zal hier niet met punten gewerkt worden.  

 

Godsdienst 

Elke morgen starten we met een ochtendgebed. 

We werken met de handleiding ‘Tuin van Heden’.  Er wordt thematisch gewerkt. 

In schoolverband werken wij rond de advent en de vasten.  

Wij verwachten van de leerlingen dat zij respect hebben voor deze lessen en vieringen en een correcte houding 

aannemen. 

 

 

Muzo 

Binnen de lessen muzische opvoeding komen volgende domeinen aan bod: beeldopvoeding, muzikale 

opvoeding, muzisch taalgebruik, bewegingsexpressie en dramatisch spel. 



 

 

 

Klasgebonden afspraken  

Onthaal 

Als de leerlingen in de klas komen, staat er een klokje op het digibord dat ingesteld is op 5 minuten en de 

leerlingen de kans geeft om de volgende zaken te doen: brooddoos in de koeltas steken, taken uit de boekentas 

halen (deze worden dan opgehaald), pennenzak, … uit de boekentas halen en op de lessenaar leggen, … Als de 

vijf minuten voorbij zijn, staat iedereen klaar achter de lessenaar en is er een gebed. 

Op maandagochtend nemen nog even de tijd voor de verhalen van de kinderen. 

  

Taken 

Een takenbord geeft aan voor welke taak en voor welke periode de leerlingen verantwoordelijk zijn: bord vegen, 

klas vegen, stoelen op de tafel zetten, brooddozen uitdelen… 

We koppelen hier een systeem van ‘goede punten’ in, die de kinderen op afgesproken tijdstippen kunnen inruilen 

voor een kleine attentie. 

 

Verjaardag vieren 

In de klas wordt er aandacht besteed aan de jarige. 

Wie de klasgroep (vrijblijvend) wil trakteren, houdt er rekening mee dat snoep en frisdrank niet toegestaan zijn. 

 

Huistaken 

Op maandag, dinsdag en donderdag worden er taken gegeven. De kinderen zijn in staat deze zelfstandig te 

maken. Indien dit niet lukt, gelieve dit dan te noteren in het agenda. 

Lessen worden enkele dagen vooraf gemeld. En kunnen ook op woensdag en vrijdag worden meegegeven maar 

zijn nooit tegen de donderdag of maandag. 

 

Klaar met een taak in de les? 

De kinderen hebben allemaal een 'tussendoormap' met daarin taken die ze zelfstandig kunnen oplossen. 

 

Zorg 

Zorg voor onze kinderen is een taak van … VELEN ! 

Als zorgcoördinator versterkt juf Anneleen het schoolteam. 

Als zoco wil zij blijven groeien om passend te reageren op zorgvragen van kinderen, leerkrachten, directie en 

ouders.  

Ze probleert een zo zichtbaar mogelijk aanspreekpunt te zijn en samen met het schoolteam een visie op goed 

onderwijs uit te bouwen. 

Opdrachten: 

 Meewerken aan kwaliteitsvolle zorg en de algemene schoolorganisatie. (schoolniveau) 

 Opvoedingsproject: instrumenten voor evaluatie, huiswerkbeleid, vernieuwingen binnen zorg 

opvolgen, contacten met CLB / ouders / externe partners , … 

 Zorgen voor een stimulerend opvoedingsklimaat en een krachtige onderwijsleeromgeving. 

(leerkrachtniveau) 

 Ondersteuning leerkrachten, MDO’s organiseren / voorbereiden / modereren / opvolgen, 

oudercontacten organiseren, … 

 Leerlingen evalueren om ze in hun leren en ontwikkeling te ondersteunen. 

 hulp bij leer – of gedragsproblemen, afnemen testen, … 

 

Contact 

 

Bij vragen, zorgen of problemen staat de deur altijd voor u open. 

U kan de zorgcoördinator bereiken: 

- Net voor of net na de schooluren. 

- Tijdens de lesuren, mits het vastleggen van een afspraak. 

- Bij dringende gevallen telefonisch. 



 

 

Tot slot 

Elk schooljaar proberen wij ons als leerkracht en als team zo goed mogelijk in te zetten voor elk kind van onze 

school. Heeft u tijdens het schooljaar vragen of bedenkingen, dan kan je dit best eerst bespreken met mijzelf.  

Aarzel zeker niet om bij aan te speken als er iets zou zijn of als u een vraag heeft. 

Wij gaan alvast voor een leerzaam en deugddoend schooljaar! 

 

Juf Sylvie 


