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Frans 
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juf Anneleen
zorg 5 en 6

Juf Isabelle
bewegings
-opvoeding



Juf Evi

Woonplaats Marke

Bart, Evi en Alice

Familie

Sfeer en gezelligheid

Lesgeven = passie

Series kijken en een beetje sporten...

Veilige, warme plek

Groeien, samen op weg

Samenwerking, verantwoordelijkheid,
vertrouwenEnthousiast



Praktisch
Ankerjuf   = juf Evi 
5e leerjaar = juf Evi voltijds
6e leerjaar = juf Sylvie voor wiskunde
6e leerjaar = juf Vanessa voor Frans

 
Klasmail: vijfdeleerjaar@2geltje.be - zesdeleerjaar@2geltje.be
Zorg: aanwezig op ma en do - zorg@2geltje.be
Turnen: bewegingsopvoeding@2geltje.be
Directeur: directeur@2geltje.be
Telefoon: 055/45.67.40 juf Evi: 0484/27.25.49
Website: www.2geltje.be + FB pagina



visie op werken
in graadsklassen

Een graadsklas is een klas waarin leerlingen van twee verschillende leeftijden samen
zitten en één ankerjuf hebben. 

De lestijden die we extra hebben gebruiken we om klassen te ontkoppelen voor de hoofdvakken.
In de derde graad voor wiskunde en Frans. Daarnaast komt juf Anneleen ondersteunen in de
klas om tegemoet te komen aan de noden van de klas of om een kind individueel te begeleiden. 

Er wordt hard ingezet op zelfstandig werken, zelf ontdekkend leren en
oplossingsgericht denken.
Verschillende coöperatieve werkvormen worden gebruikt: oa partnerwerk en
groepswerk.
Het biedt kansen naar socio-emotionele ontwikkeling: ze helpen elkaar, hebben
aandacht voor elkaars problemen en durven hulp vragen.
De klastitularis is flexibel ingesteld en differentieert de hele dag. 

Voordelen



visie op werken
in graadsklassenDoorstroming

Er werden ouders bevraagd naar hun ervaring in graadsklassen en hun eigen studie-ervaringen.
Het bleek dat zij in het secundair onderwijs op geen enkele manier met enige achterstand
werden geconfronteerd.
Ook de resultaten van de laatste generatie oud-leerlingen wijzen in dezelfde richting.

Mening van de onderwijsinspectie: 
mevrouw Maria Baldewijns bij een interview in het onderwijstijdschrift Klasse nr. 141.

“Ik beveel elke lagere school aan graadsklassen te maken. Ook al gaan ouders er in het begin niet
mee akkoord en gaan sommigen er zelfs van steigeren.
 In een graadsklas differentieert de leerkracht de hele dag. Voor de kinderen is er geen enkel nadeel
tegenover leeftijdsgenoten die in een klas met één leerjaar zitten. In een graadsklas springt de
leerkracht flexibel om met gevarieerde didactische werkvormen. En wat als er meer rumoer is in de
klas als de leerlingen in groep werken ? Dat moet kunnen, zeker in de huidige aanpak van zelfstandig
leren en werken. Leerlingen die een grote zelfstandigheid verwerven en zo een goede voorbereiding
krijgen op zelfstandig studeren, dat is de beste reclame voor een school.”



Goals
Teambuilding dag van de

verkeersveiligheid

Onzin voor gevorderden
17 april 2023 - CC De Woeker

Bosklas
La petite merveille - Durbuy 

27/03 - 31/03
infoavond volgtToneel

Verbindingsactiviteit binnen de
gouden weken - 04/10 outsider

-  Dode hoek problematiek
-  Fiets: parcours met verkeersborden, verkeerslichten      
    en agent / fietsbehendigheid / fietscontrole
-  Politie: voertuigen, motorijders, politiefiets
-  Brandweer
-  Rode kruis: eerste hulp, defibrillator

20 april 2023



6e leerjaar

Op stap naar het middelbaar 
 

Buddy 1e leerjaar 
 

Proclamatie en tentenkamp 



leerstof L5Wiskunde 
Reken maar 
- Getallen tot 10 000 000

- Hoofdrekenen en cijferen (natuurlijke
-

en kommagetallen) 

- Oppervlakteberekeningen

- Ruimtefiguren benoemen

- Probleemsituaties oplossen
Taal en spelling

Nieuwe methode TALENT 
- Boekbesprekingen 
- Spreekbeurten
- Vlot en vloeiend lezen: met aandacht voor de technische aspecten, vlotheid, vloeiendheid en expressie.
-Taalvaardigheid: betekenisvolle en geïntegreerde taallessen. De domeinen lezen, spreken, luisteren en
schrijven komen er functioneel en in samenhang aan bod.
-Spelling: vanuit een context en met klemtoon op samenwerkend leren gebruiken de leerlingen strategieën
om woorden en zinnen juist te schrijven. -> geen wekelijks dictee meer. 
-Taaldenken: nadenken over hoe onze taal opgebouwd is. Ze verwonderen zich erover hoe klanken,
woorden, zinnen en teksten de kern vormen van ons taalsysteem.
-Taalspel: in de lessen taalspel gebruiken de leerlingen taal creatief en expressief.
- Betekenissen: de les betekenissen herhaalt de woordenschat die doorheen het thema aan bod kwam.

Frans
Passe partout 

Mondelinge interact
ie: aandacht voor

 communicatie, start va
nuit

basisdialoog, opbo
uwen korte mondelinge opdrach

ten naar gesprek
ken

voeren.
Diverse tekstsoort

en: leesbegrip

Toegankelijkheid: op
drachten op vers

chillende verwerkingsniveaus 

Gestructureerde, m
oderne aanpak: e

lk contact opgebo
uwd volgens vast

stramien, pictogrammen ter ondersteu
ning, ondersteune

nde animaties,

jeugdige blik op Fr
anse cultuur



leerstof L6
Wiskunde
Reken maar
-Getallen tot 100 000 000

- Hoofdrekenen en cijferen (natuurlijke
-

en kommagetallen) 
- Oppervlakteberekeningen

- Ruimtefiguren benoemen

- Probleemsituaties oplossen

Taal en spelling
 Nieuwe methode TALENT

Frans 
Passe partout

Mondelinge intera
ctie: aandacht 

voor communicatie, start 
vanuit

basisdialoog, op
bouwen korte mondelinge opdra

chten naar ges
prekken

voeren.
Diverse tekstsoo

rten: leesbegrip

Toegankelijkheid: 
opdrachten op 

verschillende ve
rwerkingsniveaus 

Gestructureerde
, moderne aanpak:

 elk contact op
gebouwd volgens

vast stramien, pictogrammen ter onderst
euning, onderst

eunende

animaties, jeugdige b
lik op Franse cu

ltuur- Boekbesprekingen 
- Spreekbeurten
- Vlot en vloeiend lezen: met aandacht voor de technische aspecten, vlotheid, vloeiendheid en expressie.
-Taalvaardigheid: betekenisvolle en geïntegreerde taallessen. De domeinen lezen, spreken, luisteren en
schrijven komen er functioneel en in samenhang aan bod.
-Spelling: vanuit een context en met klemtoon op samenwerkend leren gebruiken de leerlingen
strategieën om woorden en zinnen juist te schrijven. -> geen wekelijks dictee meer. 
-Taaldenken: nadenken over hoe onze taal opgebouwd is. Ze verwonderen zich erover hoe klanken,
woorden, zinnen en teksten de kern vormen van ons taalsysteem.
-Taalspel: in de lessen taalspel gebruiken de leerlingen taal creatief en expressief.
- Betekenissen: de les betekenissen herhaalt de woordenschat die doorheen het thema aan bod kwam.



Leerstof 3e graad

Godsdienst
- Gouden weken 
- Tuin van heden 
- ik + jij = wij, zij aan zij

W.O.
- Wouw
- Fluo : verkeer: algemeen, mobiliteit, fietser
- Gouden weken 
- Leerladders
- Voorlichting 

Muzo 
Drama,
bewegingsexpressie,

muzisch taalgebr
uik,

muziek en beeld



Bewegingsopvoeding
Voor de lessen bewegingsopvoeding dragen de leerlingen een witte T-shirt of een T-shirt met het
logo van de school, sportbroek en sportschoenen in een sporttas.

In het eerste en het vierde leerjaar krijgen de kinderen een T-shirt met het logo van de school gratis
aangeboden door de school.
Wie nog een extra T-shirt met het logo van de school vrijblijvend wenst aan te kopen aan de prijs van
10 euro kan dit doorgeven aan het secretariaat.

Het is aangewezen dat de leerlingen zelfstandig zijn bij het wisselen van de kledij.
Het is handig als alle spullen voorzien zijn van een naamlabel.

Voor de veiligheid dragen de leerlingen geen sieraden en lange haren worden met een haarelastiek
samen gehouden.

Bij de zwemlessen dragen de kinderen aansluitende zwemkledij (geen surfshort). In de sporttas
nemen de leerlingen een kleine en een grote handdoek mee.
Wie door omstandigheden niet meezwemt zal op school blijven en onder toezicht blijvenan een
leerkracht.



Zorg op school
Een zorgzame school… daar maken we samen werk van! 

Op onze school is het leren en leven gericht op de harmonische ontwikkeling van de hele persoon: hoofd,
hart en handen. Dat betekent dat we investeren in de ontwikkeling van de kennis, vaardigheden, attitudes
en inzicht die leerlingen nodig hebben om zelfredzaam en gelukkig te functioneren in de hen omringende
wereld. We hebben zowel aandacht voor de persoonsgebonden ontwikkeling als de cultuurgebonden
ontwikkeling.

Na een aantal maanden school (oktober/november), midden schooljaar (maart) en op het einde van
het schooljaar (juni) gaan we graag met u in gesprek op een oudercontactavond. Wensen jullie  op een
vroeger of ander moment iets te bespreken, dan mag u steeds een gesprek aanvragen, zowel met de
juf als met de zorgcoördinator. Wanneer wij als juf vragen hebben bij de ontwikkeling van het kind
nodigen wij de ouders tijdig uit voor een gesprek. Wij kunnen steeds rekenen op de deskundige
ondersteuning van het zorgteam op school: de zorgcoördinator en het CLB. 
Zorg voor onze kinderen is een taak van … VELEN ! 



Zorg op school
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

Het verlenen van zorg op onze school verloopt volgens 3 fases: 



Zorg op school
FASE 0 = fase van de preventieve basiszorg 
Deze fase geldt voor ALLE leerlingen:
- De klasleerkracht volgt alle leerlingen op door observatie. Soms zal er ook een klasscreening gebeuren of worden
gestandaardiseerde testen afgenomen.
- Op regelmatige tijdstippen worden oudercontacten georganiseerd (begin van het schooljaar, in het midden en op
het einde van het schooljaar). 
- De ouders kunnen steeds een gesprek aanvragen met de leerkracht, directie of zorgleerkracht. In deze fase
wordt de klasleerkracht ondersteund door de zorgleerkracht.
- Op regelmatige tijdstippen is er overleg tussen de klasleerkracht en de zorgleerkracht. 
- Er kan ondersteuning zijn door de zorgleerkracht om te differentiëren in de klas. 

FASE 1 = fase van de verhoogde zorg 
Deze fase geldt voor SOMMIGE leerlingen. Sommige kinderen hebben specifieke behoeften: 
- Zorg gebeurt binnen de klas door de klasleerkracht en eventueel door de zorgleerkracht. 
- De ouders worden ingelicht en betrokken. 
- Het kan dat er in deze fase ondersteuning is door het CLB op vraag van de school en/of ouders. Zij staan u en ons
bij met advies.



Zorg op school
FASE 2 = fase van de uitbreiding van zorg 
Deze fase geldt voor ENKELE kinderen, namelijk kinderen met specifieke onderwijsbehoeften waar ondersteuning
gewenst is van CLB, externe hulp … 
- Dit gebeurt steeds in overleg met ouders en ook de leerlingen worden vaak zelf betrokken in bv. het maken van
afspraken. 
- Op regelmatige tijdstippen is er overleg op een MDO (Multi Disciplinair Overleg). 
- Het kind wordt in deze fase vaak ondersteund binnen en buiten de klascontext. 

Zorgcoördinator Anneleen is aanwezig op onze school op maandag en op donderdag. Indien
u haar wenst te bereiken, kan dat:
- telefonisch op maandag en op donderdag: 055/45.67.40 
- via mail naar: zorg@2geltje.be
- iets noteren in de zoefmap of agenda kan ook steeds of een 
briefje meegeven mag ook 

Onze CLB-onthaler is Elke Van
Paemel. U kan haar bij zorgen of
vragen bereiken:

- via mail naar elke.vanpaemel@vclbzov.be
- telefonisch op 0491/90.25.01



Focus 3e graad
Leren leren 

Plannen 

Zelfstandigheid

- Leerladders 
- werken met fluo - sleutelwoorden aanduiden - samenvatten
- studeerwijzers: rekenwijzer - onthoudboekje passe partout
- Bingel en Kabas als ondersteuning
- Google classroom

- Agenda: huiswerk en lessen worden op maandag ingeschreven 
- leren een goede planning opmaken 



Jaarthema
Ik + jij = wij, zij aan zij



Klaswerking
Ankerklas: kinderen van 5 en 6 zitten door elkaar
Ochtendritueel: via agenda huiswerk indienen + gebed 
Dag afsluiter: 5min om via agenda boekentas te maken 
Weektaak, spelotheek, bib
Actua op vrijdag
Takenbord: 3 sporen voor wiskunde L5 - taal L5 en L6
Ondersteuning juf Anneleen in de klas 
Weekopener- en afsluiter adhv proactieve cirkel
Huiswerkmap opgedeeld in vakken



Huiswerk 3e graad
Wiskunde:
bundel per blok 

Taal/spelling: 
bundel per thema - huiswerkschrift spelling

Frans:
wekelijks woordjes en zinnen schrijven + huiswerkblad per thema

Actua:
per 2 voorstelling actua: binnen- en buitenland, sport en regio

W.O.:
Af en toe een taak,
vooral studeren.



Afspraken
Materiaal
De meeste materialen krijgen de kinderen op school: potlood, balpen, gom, lat, geodriehoek, … Deze materialen blijven in de klas in
een pennendoos van school. 

Agenda
Taken en lessen worden op maandag in de agenda ingeschreven. Het is aan uw kind om zelf te plannen wanneer het zijn/haar
taken uitvoert. 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 de kinderen plannen.

Toetsenmappen en rapport 
Deze worden op afgesproken data meegegeven naar huis ter inzage en ter ondertekening. Gelieve deze dan ook terug mee te geven
naar de klas.

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 ons hiervan op de hoogte te brengen zodat we daar rekening
mee kunnen houden.

Water en brooddoos
hervulbaar en van naam voorzien



Afspraken
Gezonde tussendoortjes 
We geven de voorkeur aan fruit, gezonde tussendoortjes en water - geen snoep, chips of frisdrank
op school.
Verjaardag 
We vieren de verjaardag van de kinderen in de klas. Het gevoel van samenhorigheid staat hier centraal.
Bij verjaardagen wenst men soms de klasgroep te trakteren met iets lekkers. We maken op onze school de
keuze om traktatie met drank of voeding niet toe te laten. Alsook individuele geschenkjes om aan de
kinderen mee te geven naar huis. Een kleine aanvulling voor in de klas (dat kunnen best gebruikte
materialen zijn) waar iedereen lang van kan genieten is een fijn alternatief ( spelletje, boek…) – uiteraard
is dit volledig vrijblijvend.
Kinderen afhalen
Bij het 1e belsignaal komen de kinderen naar buiten en worden de klasrijen gemaakt. Bij het 2e belsignaal
wordt de deur door een leerkracht geopend. Wie iemand komt ophalen is welkom onder het afdak. De juf
laat de kinderen die worden opgehaald rustig uit de rij vertrekken. Ondertussen begeleidt een leerkracht
de rang (fietsers-voetgangers). De rang naar de opvang vertrekt onder begeleiding om 15.40. Wie om
15.40 niet is opgehaald stapt autmotaisch mee naar de opvang. Op woensdag om 12.20. 



Tot slot
- grote ringmap, fluostiften (geel, groen) meebrengen 
- kaftpapier en etiketten meebrengen
- turnzak meebrengen

Een vraag, een bedenking, een mededeling? 
Spring even binnen voor of na schooltijd.
Een boodschap in de agenda, via mail 

of een belletje.

Wij gaan alvast voor
een leerzaam

 en deugddoend
schooljaar! 

Liefs, juf Evi 


