
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Beste ouders, 
 
In dit boekje willen we graag enkele gewoontes en afspraken meedelen.  
 
Goede morgen 
 
Een dag beginnen met een vriendelijke ‘goede morgen’ maakt velen blij. 
Ouders nemen afscheid aan de inkom van de school. Dit komt zeker ten goede aan de 
zelfstandigheid van uw kind.  
Wie een boodschap heeft voor de klasleerkracht noteert dit best in de agenda. Wie de 
leerkracht wenst te spreken kan best een afspraak maken via de agenda. 
 
 
 
De bel 
 
Bij het eerste belteken gaan de kinderen 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 nodige materialen krijgen de kinderen op school: 
potlood, pen, balpen, gom, lat, geo-driehoek, … 
Deze materialen blijven op school. 
 
Taken en lessen 
Taken en lessen worden in de agenda ingeschreven en volgens afspraak met de leerkracht 
gemaakt en ingediend. 
Het te laat indienen van taken wordt genoteerd in de agenda. 
 
Agenda 
De agenda wordt best dagelijks nagekeken en zeker wekelijks ondertekend door de ouders. 
In de agenda worden de taken en de lessen genoteerd op de dag dat deze ten laatste moeten 
gemaakt/geleerd worden. 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 via 
deze weg. 
 
Juf mag ik naar het toilet? 
Ja, dat mag, maar… 
Hoe ouder de kinderen, hoe beter we het kunnen uitstellen tot de speeltijd. Zo kunnen de 
lessen ononderbroken doorgaan. 
Wanneer je kind daar problemen mee heeft, is het best om de leerkracht hiervan op de hoogte 
te brengen zodat we daar rekening kunnen mee houden. Het is ook handig als je kind elke dag 
papieren zakdoekjes bij zich heeft. 
 
 



Boek vergeten? 
Sorry, na schooltijd worden er geen boeken of schriften meer opgehaald in de klas. 
De leerlingen maken er een goede gewoonte van om de schooltas in orde te maken voor ze de 
klas op het einde van de schooldag verlaten.  
 
Toetsenmappen en rapporten 
Deze worden op afgesproken data meegegeven naar huis ter inzage en ter ondertekening. 
Gelieve deze dan ook terug 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. 
 
De kinderen krijgen zoveel mogelijk de kans om een situatie uit te leggen. 
Hierbij wordt eerlijkheid en beleefdheid gevraagd van de betrokken kinderen. 
 
In sommige situaties kan de leerkracht van oordeel zijn dat een kind een straf dient opgelegd 
te worden. 
Het kind krijgt een time-out en mag nadien verder spelen. 
 
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 de agenda van 
je kind, of vraag een afspraak met de leerkracht die van toezicht was. Zij/hij kan de situatie 
het best toelichten. 
 
Tijdens de middagpauze wordt er bij droog weer een speelmand aangeboden waar de kinderen 
samen mee aan de slag kunnen. 
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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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

Nederlands 

 
Onderdelen van taal: gericht luisteren, technisch lezen, begrijpend lezen, taalbeschouwing,  
stellen, spreken, spelling, schrift. 
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. 
Eind 4e leerjaar zou je kind AVI-niveau 9 moeten bereikt hebben. 
Begrijpend lezen 
Het zelfstandig werken wordt verder gestimuleerd. De leerlingen lezen de tekst zelfstandig. 
Vervolgens worden ook de vragen zelfstandig opgelost. 
De leerkracht leest de vragen NIET voor. 
Spelling 
In onze methode wordt gewerkt met woordpakketten. 
Iedere maandag wordt een woordpakket aangebracht. Dit bestaat uit een 20-tal woorden. De 
moeilijkheid of regel wordt in de klas besproken en ingeoefend. 
Op vrijdag krijgen de leerlingen een dictee van het desbetreffende woordpakket. 
Als voorbereiding op het dictee moet het woordpakket thuis worden geschreven. 
Regelmatig volgt er een controledictee. 
De leerlingen weten dit een tijdje vooraf, zodat ze thuis iedere dag kunnen oefenen. Een 
controledictee is een dictee van alle geziene woordpakketten. 
Je kunt jouw kind helpen door woorden te dicteren en te controleren. 
Taalbeschouwing 
Verder verdiepen van de gekende leerstof. 
Spreken - spreekbeurten 
Regelmatig komen spreekoefeningen aan bod. 
Dat zijn korte oefeningen die in de klas alleen, per twee of in groep worden voorbereid. 
Nadien brengen de kinderen hun presentatie voor hun klasgenoten. 
 
 
 

Wiskunde 

 
De methode biedt ruim voldoende mogelijkheden om gedifferentieerd te werken. 
 
Niveaudifferentiatie is geïntegreerd in het werkschrift. Naast de basisoefeningen bevat een les 
elementaire oefeningen voor wie een opstapje nodig heeft en verdiepende oefeningen voor de 
rekensterke leerlingen. 
 
Het bingel-icoon        geeft aan bij welke oefeningen er digitaal op bingel geoefend kan 
worden. Elk kind maakt er oefeningen op zijn niveau: remediërend, herhalend of uitdagend. 



 
Het is dan ook normaal dat niet alle oefeningen in het werkboek gemaakt zijn. 
Door deze manier van werken krijgt uw kind de mogelijkheid op eigen tempo en niveau te 
werken. 
 
Ieder schooljaar wordt gestart met herhalen en verder inoefenen van leerstof van het vorige 
leerjaar. Nadien komen nieuwe leerinhouden aan bod. 
De belangrijkste leerinhouden vindt u hieronder terug. 
 
Getallenkennis 
Getallen tot 100 000 000 correct kunnen lezen en schrijven. 
Hoofdrekenen 
Verder inoefenen van de gekende regels. 
Het is de bedoeling om het tempo van uitvoeren te versnellen. 
Cijferen 
Verder inoefenen van de gekende cijfertechnieken.  
Enkel de getallen worden groter. 
Het is ook hier de bedoeling om het tempo van uitvoeren te versnellen. 
Metend rekenen 
Oppervlakteberekening.  
Meetkunde 
Ruimtefiguren benoemen. 
Toepassingen 
Op een zelfstandige manier probleemsituaties kunnen oplossen. 
 
 
 

Wero 

 
Op onze school werken we met de gloednieuwe methode “Wouw”. Deze vullen we aan met 
ons jaarthema, actuele onderwerpen en onderwerpen die binnen de klas leven. 
Een belangrijk onderdeel van dit vak zijn onze openluchtklassen. Dit schooljaar gaan wij op 
boklas naar Durbuy, en dit van maandag 29/03/2021 tot en met vrijdag 02/04/2021. 
 
 

Frans 

 
We volgen het handboek ‘Evantail-junior En action’. 
Bij het leren van een vreemde taal besteden we veel aandacht aan het communicatieve aspect, 
het schrijven van de vreemde taal wordt tot een minimum beperkt. 
Frans leren is zoals leren lezen in het eerste leerjaar. Dat wil zeggen: beter iedere dag  5 
minuten lezen dan één dag 25 minuten lezen. 
 
 
 
 
 
 
 



 

Godsdienst 

 
We werken met de handleiding ‘Tuin van Heden’. Er wordt thematisch gewerkt. 
In schoolverband werken wij rond de advent en de vasten. De vieringen worden mee verzorgd 
door de leerlingen. 
Wij verwachten van de leerlingen dat zij respect hebben voor deze lessen en vieringen en een 
correcte houding aannemen. 
 
 
 

Muzo 

 
De lessen muzo worden dit jaar gegeven door juf Lore. Binnen deze lessen muzische 
opvoeding komen volgende domeinen aan bod: beeldopvoeding, muzikale opvoeding, 
muzisch taalgebruik, bewegingsexpressie en dramatisch spel.  
 
 
 

Projecten 

 
Met regelmaat wordt er gewerkt aan projecten. Dit kan op klasniveau en op schoolniveau. 
We werken rond het jaarthema, advent, vasten, en organiseren samenkomsten met alle 
leerlingen van de school. 
 
 
 
Klasgebonden afspraken  
 
Onthaal 
Bij het binnenkomen gaan de leerlingen onmiddellijk aan hun lessenaar zitten. Vervolgens 
maken ze hun boekentas leeg en worden de huistaken opgehaald. Tot slot nemen we nog even 
de tijd voor de verhalen van de kinderen. Nadien starten de lessen. 
  
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… 
 
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. Graag  hierbij ook rekening houden met de actuele coronamaatregelen. 
 
Huistaken 
De leerlingen kunnen op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag een taak krijgen die ze 
zelfstandig kunnen maken. 
Lessen worden enkele dagen vooraf genoteerd in de agenda, zo kunnen kinderen die nog 
buitenschoolse activiteiten hebben dit plannen. Ook op woensdag en vrijdag kunnen er lessen 
opgegeven worden. 



Klaar met een taak in de les? 
Er zijn steeds extra aangepaste opdrachten voorzien. 
 
Actualiteit 
Wekelijks brengen enkele kinderen actualiteitsberichten mee naar school. Ze vertellen kort 
over de inhoud van het gekozen artikel. Later krijgt het artikel een plaats aan de wand.  
 
 
 
Einde lesdag  
 
Bij het belteken (15.25u) verlaten de leerlingen onder toezicht van de klasleerkracht de klas. 
Alle leerlingen verzamelen onder het afdak op de aangeduide plaatsen. 
Wanneer de rijen rustig en ordelijk zijn, begeleidt een leerkracht de kinderen naar de straat. 
Kinderen die op de speelplaats worden afgehaald, wachten op de speelplaats tot de rij weg is. 
 
 
 
Een zorgzame school…daar maken we werk van! 
 
Zorg is…ieder kind de kans geven om zijn eigen koers te varen. 
Zorg is…samen de problemen oplossen. 
Zorg is…openstaan voor alle kinderen. 
Zorg is…school, kind en ouders, samen hand in hand. 
Zorg is…samen dezelfde droom delen. 
Zorg is…elke dag met een groot hart starten. 
 
 
 
 

Zorg voor onze kinderen is een taak van … VELEN ! 
 
 
 
 
 
 
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, … 
 
 



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 de betrokken leerkracht. Vaak gaat het om kleinigheden die snel 
uitgeklaard kunnen worden. 
 
Wij gaan alvast voor een leerzaam en deugddoend schooljaar! 
 
juf Shanti en juf Lore 


