
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Contact: 
 
Tel: 055 45 67 40 (lagere school) of 0478 619 348 (directeur) 
Mail: 

- Nieuwe mailadressen worden aangemaakt en later bezorgd 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Beste ouders, 
 
In dit boekje willen we graag enkele gewoontes en afspraken meedelen.  
 
Goeiemorgen 
 
Een dag beginnen met een vriendelijke ‘goeiemorgen’ maakt velen blij. Ouders nemen afscheid aan de inkom 
van de school. Dit komt zeker ten goede aan de zelfstandigheid van uw kind.  
 
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 
Volgende materialen krijgen de kinderen op school: potlood, pen, balpen, gom, lat.  
De materialen blijven op school in de lessenaar. 
Kleurpotloden, scharen, stiften, verf, lijm…worden door de school voorzien in klaspakketten. 
 
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 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/hij kan 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. 
 
Algemeen 
 
Het 2de leerjaar wordt begeleid door juf Sylvie en juf Vanessa. 
          Maandag en donderdag: juf Vanessa 
          Dinsdag en vrijdag: juf Sylvie 
          Woensdag: de kinderen zitten samen met het 1ste leerjaar en krijgen extra begeleiding van juf Febe.  
                                Juf Vanessa en juf Sylvie wisselen 2-wekelijks af op woensdag. 
Vakken: 
          Juf Sylvie: Nederlands, muzo 
          Juf Vanessa: Spelling, godsdienst, wero 
          Beiden: wiskunde, schrift 



 
 

Al komt leerstof soms vakoverschrijdend aan bod en is het niet altijd helemaal afgebakend. Beide leerkrachten 
wisselen voortdurend info uit waardoor ze de kinderen zo goed mogelijk kunnen begeleiden. 
 
Huiswerk – huiswerk moet soms pas afgegeven worden een paar dagen later. We doen dit zodat u samen  
met uw kind kan plannen wanneer het best past om dit te maken.           
          Maandag: woordpakket inoefenen (1 x schrijven in groen mapje) tegen dinsdag 
          Dinsdag (of woensdag): woordpakket inoefenen, op donderdag (dictee) – terug 1 x schrijven +   
                                                     rekentaak (tegen donderdag) 
          Donderdag: dictee verbeteren + rekentaak (tegen maandag) 
          Vrijdag: technisch lezen 
 
  
Klasafspraken  
 
Agenda: graag dagelijks nakijken en ondertekenen. Middel om boodschappen door te geven. 
Afwezigheden: doktersbriefje of hiervoor voorziene schoolbriefje tijdig ingevuld bezorgen.  
 
 
Boeken: de klas beschikt over een klasbib, de school over een schoolbib en leeszolder. Doel: leesplezier 
bervorderen! (Boeken worden niet meegenomen naar huis.) 
Bingel: wij zetten Bingel in als ondersteuning om de leerstof in te oefenen of voor verrijking. Dit zowel in de 
klas als voor thuis. De taken op Bingel zijn niet verplicht maar wel handig om extra te oefenen. 
 
 
Contact: bij vragen of opmerkingen, aarzel niet om contact op te nemen: noteer een boodschap in de agenda, 
maak een afspraak met de leerkracht, mailtje naar de klas of bel even naar school. 2 / 3 x per jaar is er een 
oudercontact. 
 
Differentiatie: leerstof wordt aangepast aan het niveau van de leerlingen. Zo wordt de basis beperkt of 
uitgebreid, spreken we van remediëring of verrijking aangepast aan de noden van uw kind. 
 
Eigen inbreng: grotere betrokkenheid door kinderen zelf aan bod te laten komen.  
Ouders die iets te bieden hebben wat leerzaam kan zijn voor de kinderen: geef een seintje! 
 
Fruit: dinsdag is fruitdag bij ons op school. Gelieve uw kind een stuk fruit mee te geven voor in de voormiddag. 
 
Graag naar school komen is belangrijk. We hechten dan ook groot belang aan het welbevinden van de 
kinderen. 
Gezond: we houden het graag gezond op school! Frisdranken en snoep zijn niet toegestaan. 
 
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 donderdag. Huiswerk kan zowel op een blaadje als 
op bingel (vrijblijvend). 
 
ICT: we trachten het computergebruik zoveel mogelijk te integreren binnen het klasgebeuren en 
vakoverstijgend. 
 
Jarig: Jarig zijn is feest vieren en verwend worden! Dit doen we samen met de klas. We brengen geen 
individuele traktaties (cake enz) mee naar de klas. Wie echt iets wil meegeven kan dit vrijblijvend doen door 
een cadeautje voor de klas mee te geven. 
 
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. 
 
Lesverloop van de dag wordt ‘s ochtends met de kinderen overlopen. 
 
 
Medicatiefiche volledig ingevuld meegeven wanneer uw kind medicatie moet nemen op school. 
Maaltijden worden maandelijks doorgegeven.  
 
 



 
 

Nieuwe leerstof: zie verderop in dit boekje. 
 
 
Onthaal: we starten elke dag met het onthaal in de kring. De kalender en het verloop van de dag worden dan 
besproken. Wie iets kwijt wil, kan dat eerst even vertellen. 
 
Pauze wordt regelmatig ingelast. Is de aandacht even weg? Een bewegingstussendoortje, liedje...zorgt ervoor 
dat we er vlug weer tegenaan kunnen. 
 
Quality: niet de hoeveelheid van de gemaakte oefeningen telt. De kwaliteit ervan is zoveel belangrijker! 
 
Rapport en toetsenmappen worden op afgesproken data meegegeven naar huis ter inzage en ter 
ondertekening. 
 
Sportklassen vinden plaats de week voor de herfstvakantie te Brakel. 
Schooluren graag respecteren. De kinderen dienen tijdig op school aanwezig te zijn om zo rustig met de rest 
van de klas de dag te kunnen starten. 
 
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. 2 – wekelijks zwemmen op woensdag. Tip: maak samen met 
je kind de zwemtas klaar. Makkelijke kledij is handig! 
 
Uitstappen worden vooraf aangekondigd. Als we iets verder weg willen, doen we beroep op ouders, 
grootouders… om in te staan voor het vervoer. Alvast bedankt hiervoor! 
 
 
Vriendschap brengt zowel goede als slechte tijden met zich mee. Ook thuis zal u hier regelmatig over te horen 
krijgen. Geen paniek, meestal lossen deze conflicten zichzelf op. Echter, aarzel niet om ons te contacteren 
mocht dat niet zo zijn. 
 
Wereldoriëntatie – ontwikkeling van oriëntatie op de wereld proberen we zoveel mogelijk te laten aansluiten 
bij de leefwereld van de kinderen. 

 

 
 
 
 

 
 
Zelfstandig werken: stappenplannen, hulpmiddelen, een helpende hand… Er wordt in het twee leerjaar heel 
wat aandacht besteed aan het zelfstandig en in groep leren werken. 
 
 

 
Ontwikkelvelden 
 
PERSOONSGEBONGEN ONTWIKKELING 
Socio – emotionele ontwikkeling 

Ik kan op een warme en communicatieve wijze in relatie treden met mezelf en met anderen. 

 
Ontwikkeling van een innerlijk kompas 

In dialoog met de andere(n) leer ik mezelf en waartoe ik word uitgenodigd kennen. Ik kan richting geven aan 
mijn leven. Ik reageer veerkrachtig. 

 
Ontwikkeling van initiatief en verantwoordelijkheid 



 
 

Ik neem verantwoordelijkheid op voor mezelf en voor anderen. Ik neem initiatief en kan vrij en zelfstandig 
functioneren. Ik ontwikkel kritische zin, kan dingen onderzoeken en ben creatief. 

 

Motorische en zintuiglijke ontwikkeling 

Ik beschik over voldoende (psycho)motorische en zintuiglijke basisvaardigheden om zelfredzaam te 
functioneren. 

 
CULTUURGEBONDEN ONTWIKKELING 
Ontwikkeling van oriëntatie op de wereld 

Ik ben nieuwsgierig naar de wereld waarin ik leef. Ik exploreer mijn omgeving en verwerf inzicht in de wereld in 
al zijn dimensies. 

 
We werken  met de methode ‘Wouw’, aangevuld met ons jaarthema, actuele onderwerpen en onderwerpen 
die binnen de klas leven. 
 
Mediakundige ontwikkeling 

Ik ga op een enthousiaste, zelfredzame en kritische manier om met media en mediacontent. 
 

Muzische ontwikkeling 

Ik geniet van kunst en expressie en kan me muzisch en kunstzinnig uitdrukken 

 
Binnen de lessen muzische opvoeding komen volgende domeinen aan bod:  
beeldopvoeding, muzikale opvoeding, muzisch taalgebruik, bewegingsexpressie en dramatisch spel. 
 
 
Taalontwikkeling 

Ik verken talen en talige diversiteit om me heen. 

Ik zet mijn talige vaardigheden steeds efficiënter in om betekenisvolle situaties met taal aan te pakken 

Onderdelen van taalontwikkeling: 
luisteren, technisch lezen, begrijpend lezen, taalbeschouwing, stellen, spreken, spelling,  
schrift (inoefenen letters en verbindingen, aanleren hoofdletters).  
Een aantal onderdelen vergen een extra woordje uitleg: 
 
Technisch lezen 
In het tweede leerjaar is het technisch lezen heel belangrijk. Het is de bedoeling dag je kind elke dag leest! 
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. 
 
Leerinhouden: 

- Per thema lessen leestraining. 
- Technisch lezen oefenen in groepjes. 

 
Ik kan mijn kind helpen door… 

- Iedere dag luidop laten lezen. Liefst met uw luisterend oor.  
Begrijpend lezen 
In het tweede leerjaar wordt gestart met begrijpend lezen. 
In het begin van het schooljaar gebeurt dit zeer geleid. Naarmate het schooljaar vordert leren de leerlingen de 
verschillende stapjes zelfstandig te zetten. 
Leerinhouden: 

- We denken na voor, tijdens en na het lezen. Op deze manier leren de kinderen een tekst 
gestructureerd te ontleden. 

- Verhaallijn en hoofdpersonages. 
- Bekijken van: de kaft van een boek, illustraties, krantenartikels, reclameteksten, affiches, recepten, 



 
 

spelregels… 
Ik kan mijn kind helpen door… 

- Wanneer uw kind luidop aan het lezen is, even doen stoppen en een aantal vragen stellen over wat 
het juist gelezen heeft. 

Spreken en luisteren 
De ontwikkeling van mondelinge taalvaardigheden zijn bij jonge kinderen een absolute voorwaarde voor een 
goede taalontwikkeling. 
Leerinhouden: 

- Zinnen correct formuleren. 
- Een gesprekje, telefoongesprek voorbereiden. 
- Spreken over: eigen belevenissen, gevoelens, gedachten, ervaringen 
- Gebruik maken van mimiek, gevoel, lichaamstaal, expressie, intonatie 
- Luisteren naar: instructies, verhalen, zakelijke mededelingen, liedjes, telefoongesprek 

Stellen 
We leren schrijven met behulp van een schrijfstrategie. 
Een verhaal, tekst, affiche… schrijven aan de hand van 4 stappen. 

1. Wat moet ik doen? 
2. Hoe ga ik het doen? We bouwen een webschema op: woorden waar ik aan denk, selecteren welke 

woorden ik zal gebruiken. 
3. Ik schrijf mijn tekst. 
4. Controleren. 

 
Taalbeschouwing 
Er zijn geen aparte lessen taalbeschouwing voorzien. Taalbeschouwing is impliciet in de lessen aanwezig. 
Facultatief worden een aantal zaken wel verder uitgediept. 
 
Spelling 
In onze methode wordt gewerkt met woordpakketten. 
Iedere maandag wordt een woordpakket aangebracht. 
De moeilijkheid of regel wordt in de klas besproken en ingeoefend. 
De kinderen oefenen de woorden als huiswerk door het woordpakket op maandag en dinsdag of woensdag 
één keer over te schrijven. 
In het begin is wat extra ondersteuning bij het inoefenen welkom. De tweede keer kan u de woorden dicteren 
en nadien samen controleren. Neem er zeker de bundel bij achteraan het mapje met de regels! 
Op donderdag volgt een dictee van het woordpakket. 
Als spelling wat extra inoefening vraagt en moeilijker is, krijgen deze kinderen een zorgschrift als werkschrift. 
De basisinhoud is volledig hetzelfde als de gewone werkschriften. Alleen beperkt men zich hier echt tot de 
basis en het voldoende inoefenen op een gestructureerde manier. 
Regelmatig volgt er een controledictee. De leerlingen weten dit een tijdje vooraf, zodat ze thuis kunnen 
oefenen. Een controledictee is een dictee van alle geziene woordpakketten. 
Het is dan niet de bedoeling dat kinderen ALLE woorden opnieuw gaan schrijven. Per leerinhoud een aantal 
woorden laten inoefenen, hierbij denkend aan de bijpassende moeilijkheid of regel, is belangrijker. Als 
voorbereiding hierop krijgen de kinderen een oefenbundel. 
 
Leerinhouden: 

- tweeklanken: ei, ij, ie, eu, ui, ou, au. 
- Medeklinkers die mekaar opvolgen: kn, sp, tr, fl, schr, str… 
- eeuw, ieuw, aai, ooi, oei. 
- doffe ‘e’ 
- g of ch, ng en nk achteraan 
- d / t, b / p achteraan  horen door verlengen: hand – handen 
- Verenkelen (laken, lezen,…): we horen een lange klank op het einde van de klankgroep, we schrijven 1 

klinker en 1 medeklinker. 
- verdubbelen (messen, stappen,…) we horen een korte klank op het einde van de klankgroep, we 

schrijven 1 klinker en 2 medeklinkers. 
Ik kan mijn kind helpen door… 

- Regels luidop te laten herhalen bij het schrijven van woorden. Waarom wordt een woord zo 
geschreven? 

- Woorden te dicteren en te controleren. 
 



 
 

Ontwikkeling van wiskundig denken 

Ik bedenk hoe ik mijn wiskundige bagage kan gebruiken om een probleem aan te pakken. Ik doe dit met 
vertrouwen en plezier. 

 
Onderdelen van rekenen: 
Getallenkennis, bewerkingen, toepassingen, metend rekenen en meetkunde. 
We differentiëren sterk binnen rekenen: beperken of uitbreiden van basisoefeningen, aangepaste remediëring, 
verrijking,...  
Getallenkennis 

- De getallen tot 100 juist kunnen lezen en schrijven. 
- De symbolen E (eenheden), T (tientallen) en H (honderdtallen) kennen en aanduiden in een getal. 
- De getallen op de juiste plaats kunnen situeren op een honderdveld. 
- De begrippen: de helft, het dubbele, anderhalf… kennen en gebruiken. 
- Stambreuken. 

 
 

Ik kan mijn kind helpen door… 
Op speelse wijze de getallen tot 100 te oefenen in het dagelijkse leven. Getallen lezen op brievenbussen tijdens 
een wandeling, samen luidop tellen, rekenraadsels (welk getal bestaat uit 7 tientallen en 5 eenheden..) enz. 
Bewerkingen 

- Optellen en aftrekken tot 100 (eerst zonder brug, nadien met brug). 
De kinderen mogen steeds materiaal gebruiken om de oefeningen te maken. Liever iets langer met 
materiaal dan steeds opnieuw fouten te maken. 

- De splitsingen van vorig jaar worden volop gebruikt bij het optellen en aftrekken. 
- De leerlingen moeten de tafels tot en met 10 tegen het einde van het schooljaar paraat kennen. Naast 

inzicht en oefenen is memoriseren echt wel een ‘must’. Het is belangrijk dat we hierbij al starten vanaf 
de eerste tafel (tafel van 2). Als je dit te lang uitstelt, wordt het onbegonnen werk. Automatiseren is 
een kwestie van vaak (elke dag) en kort (5 à 10 min) te oefenen. In de klas worden de tafels herhaald, 
maar het spreekt voor zich dat dit niet voldoende is. Het automatiseren moet dagelijks thuis 
gebeuren ! De kinderen krijgen hiervoor tafelkaartjes mee naar huis om te oefenen. 

Ik kan mijn kind helpen door… 
- Blokjes laten gebruiken bij optellen en aftrekken en mijn kind de stappen luidop te laten verwoorden. 
- De tafels dagelijks kort te oefenen. Dit kan op verschillende manieren: tafelkaartjes, rijtjes opzeggen 

(0,4,8,12,16…), meezingliedjes, speelleerboekjes, computerspelletjes, enz… 
Meten en metend rekenen 

- Cm, cl, gram. Deze maateenheden correct kunnen gebruiken voor lengte, gewicht en inhoud. 
- Kloklezen tot op een kwartier nauwkeurig. 
- Geldwaarden: bedragen kunnen lezen en verwoorden, gepast betalen, wisselen en teruggeven. 

Ik kan mijn kind helpen door… 
- Inhouden van flessen, dozen… laten controleren. 
- De keukenweegschaal en kalender gebruiken. 
- Als de klok het uur, halfuur, kwart voor of kwart over aanduidt, vragen hoe laat het is. 
- Prijzen laten lezen, iets laten kopen en zelf laten betalen. 

Meetkude 
- figuren en lichamen 
- gelijkvormigheid  
- spiegelingen 
- bouwsels en grondplannen 

Ik kan mijn kind helpen door… 
- Zelf bouwsels laten maken. 

 

Toepassingen 
De leerlingen maken kennis met meervoudige vraagstukken. 
In de klas worden de vraagstukken grotendeels klassikaal behandeld. Naarmate het schooljaar vordert, zal uw 
kind toch enkele vraagstukken alleen oplossen. Het onderdeel toepassing is geïntegreerd binnen de andere 
onderdelen van wiskundig denken. 
Deze leerstof wordt in het derde leerjaar verder behandeld. 

Ik kan mijn kind helpen door… 



 
 

Bij dagelijkse situaties zelf vraagjes te stellen. Maak de berekeningen niet te moeilijk. Het belangrijkste is dat 
uw kind leert de gegevens en de vraag correct te begrijpen. 
Voorbeelden: 

- Bij het tafel dekken: we zijn met vier mensen, er staan maar twee borden. Hoeveel borden zijn er 
tekort. 

- We gaan straks weg met de auto. We zijn met twee mensen, er is plaats voor vijf mensen. Hoeveel 
mensen kunnen er nog bij? 

- … 
 
Rooms-katholieke godsdienst 

Ik sta open voor een diepere dimensie in het leven. Ik maak kennis met en ga in dialoog met de katholieke 
geloofstraditie. Ik groei op levensbeschouwelijk, religieus en/of godsdienstig vlak. 

 
Elke morgen starten we met een ochtendgebed. 
We werken doorheen het jaar met verschillende thema’s die aansluiten bij de leefwereld van de kinderen. 
Wij verwachten van de leerlingen dat zij respect hebben voor deze lessen en een correcte houding aannemen. 
 
Bingel      
 
Gedurende het begin van het schooljaar krijgen de kinderen vooraan in hun agenda een sticker met 
toegangscode tot Bingel. Bingel is een interactief oefenplatform waar de kinderen de reeds geziene leerstof 
verder kunnen inoefenen. Onze klasmethodes van godsdienst, spelling, taal en rekenen zijn gekoppeld aan 
bingel. Woordpakketten kunnen ingeoefend worden maar ook voor rekenen kunnen de kinderen hier aan de 
slag. De leerkracht kan opdrachten klaar zetten die door de kinderen vrijblijvend kunnen ingeoefend worden. 
Dit kan klassikaal dezelfde opdracht zijn of per kind aangepast aan de noden. De leerkracht kan nadien de 
resultaten van de oefeningen raadplegen. Bingel kan geraadpleegd worden op gewone computers maar ook op 
ipads, tablets. Verdere info: http://www.bingelsite.be/nl/leerling 
 
Einde klasdag  
 
Bij het belteken (15.25u) verlaten de leerlingen onder toezicht van de klasleerkracht de klas. 
Alle leerlingen verzamelen in  de juiste rij. 
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. 
 
 
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, aarzel dan niet om dit te  bespreken met de 
betrokken leerkracht.  Wij gaan alvast voor een leerzaam en deugddoend schooljaar! 
 
 
 
 
Juf Sylvie en juf Vanessa 
 
 


