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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 (ankerklas). 
Enkele voordelen hiervan:

 inzetten op: zelfstandig werken, zelfontdekkend leren, zelfsturing

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

 ontwikkelen sociale vaardigheden: mekaar helpen, aandacht voor de groep

 differentiatie over de leerjaren heen

In de eerste graad zullen de kinderen van het 1ste en 2de leerjaar nog apart les krijgen op 
maandag-, dinsdag-, woensdag-, en dondervoormiddag. Op deze momenten worden de 
vakken taal en rekenen ingepland. Voor het 1ste leerjaar worden deze lessen gegeven door juf
Sandra, voor het 2de leerjaar door juf Vanessa.

In de namiddagen en op vrijdag vormen de kinderen hun ankerklas bij juf Sandra. Op deze 
momenten worden bijna uitsluitend lessen godsdienst, wero en muzo gegeven.
Op dinsdagnamiddag wordt de groep begeleid door beide juffen (teamteaching).
Juf Sandra is de ankerjuf voor de eerste graad.

Zo zullen de leerlingen opnieuw de hechte groep vormen die ze in het 2de-3de kleuter waren. 

Praktisch:

Contact

telefoonnummer lagere school 055 45 67 40
1ste leerjaar eersteleerjaar@2geltje.be
2de leerjaar tweedeleerjaar@2geltje.be
directie directeur@2geltje.be
Zorgleerkracht (juf Anneleen) zorg@2geltje.be
Bewegingsopvoeding (juf Isabelle) bewegingsopvoeding@2geltje.be

U kan altijd een boodschap noteren in de agenda, even mailen of kom langs voor of na 
schooltijd. Voor een uitgebreid gesprek graag vooraf een afspraak maken.



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. 

Bij het tweede belteken maken de kinderen het stil in de rij.
De kinderen vertrekken met hun leerkracht naar de klas.

De kinderen krijgen de nodige materialen op school..
Wij voorzien het pennenbakje zodat alles ordelijk op de tafel blijft liggen. 
Een aantal benodigdheden die we wel vragen om zelf te voorzien voor uw kind: 
huiswerkmap, 2 doosjes (in het 1ste leerjaar voor de letters en woorden, in het 2de leerjaar 
voor de tafels), drinkfles / koekendoos / fruitdoos (alles naamtekenen!).
Het is handig als uw kind steeds een zakdoek, papieren zakdoekjes mee heeft in de 
boekentas. Graag de agenda voorzien van een geplastificeerde kaft.

Materiaal turnen: turnzak, stevige sportschoenen, t-shirt van de school of een volledig witte 
t-shirt, elastiek bij lang haar.

agenda
De taken worden op de dag zelf ingeschreven. Er wordt naast de taak genoteerd wanneer 
deze klaar moet zijn.
Je kind krijgt binnenkort ook een code waarmee het toegang krijgt tot ‘Bingel’. 
Op deze manier kan je kind op een speelse manier verder herhalen of inoefenen. Deze 
oefeningen zijn vrijblijvend.
De agenda wordt dagelijks nagekeken en ondertekend door de ouders.
De agenda is tevens een communicatiemiddel tussen leerkracht en ouder.
Opmerkingen, vragen, het maken van een afspraak tussen leerkracht en ouder kan via deze 
weg.

huiswerk
Dagelijks lezen en tafels oefenen.
Huiswerk op maandag, dinsdag en donderdag. De kinderen krijgen steeds meerdere dagen 
de tijd om een taak te maken. Zo kan u samen plannen wanneer dit het beste past.



Eerste leerjaar: In de maand September zal je kind nog geen huiswerk meekrijgen. Vanaf 
oktober starten we dan met een 3X per week lezen. Later zullen daar dan nog maximum 2 
rekenwerkjes aan worden toegevoegd. Indien er iets niet vlot verloopt dan passen we het 
huiswerk aan voor dat kindje want geef toe, we zijn niet allemaal gelijk. 

Een gouden tip is wel om toch te proberen dagelijks kort te lezen.  Beter dagelijks korte 
oefenbeurten dan eens per week intensief!
Ook in het 2de leerjaar blijft luidop lezen belangrijk!

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.

boekentas
Speelgoedjes en andere waardevolle spullen laten we thuis. Zo blijft de boekentas licht. We 
leren de boekentas vullen in de klas en ordelijk maken maar het zou leuk zijn als dit thuis ook
af en toe wordt opgevolgd.

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.

VERJAARDAGEN

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 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 alternatie f (spelletje, boek…) – uiteraard is dit 
volledig vrijblijvend.

EINDE SCHOOLDAG (afhalen van de kinderen)

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 (op woensdag om 12u20). Wie 
om 15.40 niet is opgehaald stapt automatisch mee naar de opvang. 



TUSSENDOORTJES

We geven de voorkeur aan fruit, gezonde tussendoortjes en water - geen snoep, chips of frisdrank op 
school

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 ondersteunt uiteraard 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 nood heeft aan een 
time-out. De leerling gaat even apart zitten. Na het moment wordt samen in gesprek gegaan.

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 of vraag een 
afspraak met de leerkracht die van toezicht was. Zij/hij kunnen 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

speelgoedkast
De kinderen kunnen tijdens elke speeltijd kiezen uit een aanbod speelgoed uit de vaste 
speelgoedkast. Er zijn 2 ballen per speelplaats: 1 om te voetballen en 1 voor vrij spel.
De spelotheek opent onder de middag. De kinderen kunnen hier speelgoed uitlenen.
’s Morgens geen ballen. Tijdens de kleine speeltijden spelen de leerlingen gesplitst over de 
twee speelplaatsen.

bibliotheek
De kinderen kunnen afwisselend per groep op maandag -, en donderdagmiddag gaan lezen 
op de leeszolder (start na de herfstvakantie).



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.

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.

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

EERSTE LEERJAAR

technisch lezen  (methode : ik lees met hup en aap)
De kinderen krijgen 12 basis  basissleutelwoorden aangeboden. Het gaat telkens om korte 
woorden vb. ik, an, el…De sleutelwoorden worden telkens aangebracht in een 
themaverhaal ondersteund door vertelplaten.
 Nadat een sleutelwoord werd aangeleerd gaan we direct over tot een volledige analyse 
van de klanken en de overeenstemmende letters. 
Met deze aangeleerde letters worden heel vlug nieuwe tweeklankclusters gevormd. 
              Bv. :     ik     an     el
                           in     ak     ek
                           il      al      en
Heel belangrijk dat de letters en letterclusters goed ingeoefend worden!

Aan het einde van het eerste trimester zijn bijna alle letters gekend. Het is de bedoeling 
dat uw kind tegen het einde van het jaar een kort tekstje vlot en foutloos kan (hardop) 
lezen.

Heel belangrijk is dat u als ouder uw kind hierin steunt door dagelijks de letters in te 
oefenen.

begrijpend lezen



De betekenis van woorden wordt aanvankelijk ondersteund door plaatjes. Al heel vlug 
gaan we over tot zinnen. Later tot het lezen en begrijpen van een tekst. Kinderen leren 
met eigen woorden een tekstje navertellen of eigen mening formuleren, inhoudsvragen 
beantwoorden…

schrijven
Bij elk aangeboden sleutelwoord leert uw kind de letters en het woord schrijven.
Een goede zithouding en de juiste pengreep zijn hier zeer belangrijk.
Daarom kiezen wij voor het gebruik van potloden met een driekantige greep. Deze 
bevorderen een juiste plaatsing van duim-, wijs- en middelvinger.

TWEEDE LEERJAAR

Onderdelen van taalontwikkeling:

luisteren, technisch lezen, begrijpend lezen, taalbeschouwing, stellen, spreken, spelling, 
schrift (inoefenen letters en verbindingen, aanleren hoofdletters). 
Methode: Talent
Een aantal onderdelen vergen een extra woordje uitleg:

vlot en vloeiend lezen

In het 2e en 3e leerjaar wordt het technisch vlot en vloeiend lezen verder geoefend. Daarbij 
vinden we leesplezier cruciaal. Het leesboek bij TALENT voorziet daarom materialen 
op verschillende leesniveaus, zodat elke leerling kan lezen in de zone van aansluitende 
ontwikkeling. Ook hardop en expressief lezen is belangrijk. Zo lezen de leerlingen met 
verschillende leesniveaus samen theaterteksten. Elke rol van de tekst heeft een eigen 
leestechnische moeilijkheidsgraad.

Ik kan mijn kind helpen door…
- Iedere dag luidop laten lezen. Liefst met uw luisterend oor. 

taalvaardigheid
De lessen taalvaardigheid zijn betekenisvolle en geïntegreerde taallessen. De domeinen 
lezen, spreken, luisteren en schrijven komen er functioneel en in samenhang aan bod.

taaldenken, betekenissen, taalspel
In de activiteit taaldenken onderzoeken de leerlingen, vanuit een eerder behandelde 
context, de opbouw van het Nederlands: klanken, woorden, zinnen en teksten.

De functionele woordenschat, schooltaal en instructietaal uit de taalvaardigheidsactiviteiten 
wordt vastgezet.
Taal kan ook kunstzinnig of ontspannend zijn. In de activiteiten taalspel gebruiken we taal 
vanuit een muzische invalshoek: poëzie, jabbertalk, drama, ...



taalvaardigheid
In de lessen taalvaardigheid (taalgebruik) komen alle vaardigheden samen aan bod. De 
schriftelijke vaardigheden (lezen en schrijven) vormen de basis, de mondelinge vaardigheden
(luisteren en spreken) bieden ondersteuning. De lessen taalvaardigheid van het thema 
hangen betekenisvol (en waar het kan functioneel) samen.

spelling
De spellinglessen (3 x 25 minuten per week) zijn inhoudelijk gekoppeld aan de thema's en 
starten vanuit een context. Daarbij linken we recent geleerde spellingmoeilijkheden aan de 
leesmoeilijkheden uit de lessen vlot en vloeiend lezen en aan de schrijfopdracht(en) in het 
thema. TALENT schenkt daarbij doorlopende aandacht aan de transfer naar de dagelijkse 
schrijftaal.

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

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.

Ik kan mijn kind helpen door…
- Bij het huiswerk spelling samen te oefenen.

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,... 

Methode: Reken Maar



EERSTE LEERJAAR

getallenkennis
De getallen tot 20 juist kunnen lezen en schrijven en kunnen plaatsen op het twintigveld.
Heel veel aandacht gaat naar het splitsen van de getallen tot 10.
Deze splitsingen moeten volledig geautomatiseerd worden!
bewerkingen
De kinderen leren optellen en aftrekken tot 20. Bij het rekenen wordt er heel veel 
aandacht besteed aan het inoefenen met materiaal en het benoemen van wat gebeurt.
Bij het rekenen over de brug komen de splitsingen volop aan bod.

Bv. : 8+7=8+2+5=
We hebben hier dus de splitsing van 10 nodig (we vormen eerst het tiental!) en ook de 
splitsing van 7 want 7 moeten we hier splitsen in 2 en 5.

meten en metend rekenen
De meter, liter, kilogram, uur en half uur.
Geldwaarden, euro en eurocent tot 20.

meetkunde
Ruimtelijke begrippen correct gebruiken: eerste, laatste, voor, achter…

TWEEDE LEERJAAR

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



Methode: Tuin Van Heden

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

projecten
Met regelmaat wordt er gewerkt aan projecten. Dit kan op klasniveau en op schoolniveau.
We werken rond de start van het schooljaar, advent, vasten, gezondheidsproject, organiseren
samenkomsten met alle leerlingen van de school, crea-namiddagen,…

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 Sandra en juf Vanessa
 


