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Beste ouders,

In dit boekje willen we graag enkele gewoontes en afspraken meedelen. 

Op onze school kiezen we ervoor om te vertrekken vanuit graadsklassen.

Enkele voordelen hiervan:

 inzetten op: zelfstandig werken, zelfontdekkend leren, zelfsturing

 gebruik van coöperatieve werkvormen (groepswerk, partnerwerk...)

 ontwikkelen sociale vaardigheden: elkaar helpen, aandacht voor de groep

 differentiatie over de leerjaren heen

In de tweede graad zullen de kinderen van het 3ste en 4de leerjaar nog apart les krijgen voor alle

wiskundelessen en een deel van de taallessen.  Deze lessen worden ingepland in de voormiddag.

Op de momenten dat ze apart zitten, volgen de leerlingen van het 3de leerjaar les bij juf Yo, en de

leerlingen van het 4de leerjaar bij juf Sylvie.

De lessen muzo, wero en initiatie Frans, worden in de namiddag ingepland en dan zitten de

kinderen samen bij juf Yo.

Op vrijdag zitten beide klassen samen bij juf Sylvie.

Praktisch:

Contact

Tel: 055 45 67 40 (lagere school)

directie: directeur@2geltje.be
juf Yo: derdeleerjaar@2geltje.be

juf Sylvie: vierdeleerjaar@2geltje.be
U kan altijd een boodschap noteren in het agenda, even mailen of kom langs vóór of na schooltijd.

Voor een uitgebreid gesprek, graag vooraf een afspraak maken.

Dagplanning

mailto:directeurschoolhorebeke@gmail.com
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Wij beginnen de week/dag met een begroeting, we houden een kringgesprek, brengen het

takenbord in orde, lezen een gebed, halen de huistaken op, overlopen de kalender en de

dagplanning.

Op het takenbord duiden wij aan wie die week verantwoordelijk is voor de brooddozenbak, de

drinkflessenbak, de planten water geven, uitdelen en ophalen, vegen, de kalender en de bib.

Materialen

De kinderen krijgen de nodige materialen op school.

Wij voorzien een pennenbakje zodat alles ordelijk op de tafel blijft liggen. 

Dit pennenbakje blijft op school.

Een aantal benodigdheden die we wel vragen om zelf te voorzien voor uw kind: een huiswerkmap,

2 fluostiften/ drinkfles / koekendoos / fruitdoos .

In de tweede graad schrijven wij met een pen.  De leerlingen kregen in het 2de leerjaar een pen

van de school.  Het is de bedoeling dat zij deze pen blijven  gebruiken.   Deze  pennen werden

verzameld op het einde van het voorbije schooljaar.  Bij sommige kinderen was deze pen echter

stuk of zoek.

Wij vragen om dan een nieuwe pen te voorzien die in de klas kan blijven.

Wij hebben in de klas inktbuisjes van Stabilo (lange buisjes) en Pelikan (korte buisjes) ter

beschikking.

Het is ook handig als alle kinderen ook een pen hebben die thuis wordt bewaard, waarmee ze dan

de huistaak kunnen maken.

Het is handig als uw kind steeds een zakdoek of papieren zakdoekjes meeheeft in de boekentas.

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

samengehouden.

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 blijven van een

leerkracht.



Verjaardagen

We vieren de verjaardagen 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 geen

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.



Einde schooldag (afhalen van de kinderen)

Bij het eerste belsignaal komen de kinderen naar buiten en worden de klasrijen gemaakt. 

Bij het tweede 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 u (op woensdag om 12:20 u). Wie

om 15:40u niet  is opgehaald, stapt automatisch mee naar de opvang.

Huistaken en lessen/agenda

Op maandag, dinsdag en donderdag krijgen de leerlingen een taak van wiskunde of taal mee.
Op woensdag en vrijdag is dit lezen, tafels oefenen, dictee voorbereiden.
In het agenda wordt steeds genoteerd tegen wanneer de taak moet gemaakt worden.
Toetsen worden ruim vooraf meegedeeld in het agenda.
Er zijn ook regelmatig taken op Bingel gepland.  De stickers met inloggegevens worden in de loop
van het begin van het schooljaar in het agenda gekleefd.
Graag dagelijks het agenda ondertekenen.

Klasbibliotheek/kwartierlezen/leeskaart.

Er is een uitgebreide klasbib met aangepaste boeken.  We raden de kinderen aan om dagelijks te
lezen, als ouder kan je dit noteren op de leeskaart.
Op donderdag starten we in de namiddag met kwartierlezen.

Goedepuntensysteem

De kinderen kunnen een goed punt verdienen als ze hun klastaak goed volbracht hebben, het
dictee grondig hebben voorbereid, een nette lessenaar hebben, de taken en lessen foutloos
overschrijven in het agenda, voor hun leeskaart , enz …
Deze ‘goede punten’ kunnen vóór elke vakantie worden ingeruild voor iets leuks uit het
‘klaswinkeltje’.

Zorg
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 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:
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.
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

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 Yo en juf Sylvie


