
Welkom!
in het vijfde leerjaar



Wie zijn wij?

Juf Eline (L5A) juf Joke (L5B) juf Anne ( co-teacher/zorg)



Waarover gaan we het hebben? 

1. Wat komt er aan bod in ons leerjaar?

2. Op welke manier werken we? 

• Klaswerking voormiddag: contractwerk + klassikale instructie 

• Klaswerking namiddag: project in hoekenwerk 

3. Zorg 

4. Klaswerking algemeen 

5. Projecten en uitstappen 

6. Varia 



Wiskunde 

• Veel nieuwe leerstof:
- Oppervlakte vlakke figuren
- Deelbaarheid
- Percenten
- Schaal

• Evaluatie: 
- Sprongtoets: over twee dagen opgedeeld

Wat komt er aan bod in ons leerjaar?



Nederlands

• Verschillende domeinen tijdens 1 les ( spreken- schrijven – taaldenken – luisteren)

• Themagericht

• Werken naar een einddoel ( interviewen grootouders – receptie organiseren-… )

• Elke week : 25 minuten lezen  boek meenemen

• Pré-teaching ( filmpje op voorhand bekijken, ontdekplaat verkennen)

• Evaluatie: 

- Na een thema: Toets taaldenken en lezen ( fictie en/of non-fictie 

- Na aantal thema’s: toets luisteren

- Schrijftaken geïntegreerd in thema

Wat komt er aan bod in ons leerjaar?



Spelling

• Geen woordpakketten: focus op regel + integratie 

• Wekelijks partnerdictee: inoefening via Bingel

• Werkwoorden: inoefening via werkwoordenblok/ Bingel

• Evaluatie:

- Na een thema: Dictee van 3 lessen

- Na een aantal thema’s: Controledictee ( = grotere hoeveelheid) 

Wat komt er aan bod in ons leerjaar?



Frans
• 2 à 3 uur per week

• Focus op:

- spreken/spreekdurf

- basiswerkwoorden (être, avoir, werkwoorden op –er) 

- woordenschat ontwikkelen/uitbreiden

• Evaluatie:

- Woordenschatlijsten: 2 tot 3 kleine toetsen per week

- Grote toets na elke planète + spreekopdracht

Website om te oefenen: 
http://methodes.pelckmans.be/basisonderwijs/frans/quartieretoile/quartieretoile5/oefeningen/

Wat komt er aan bod in ons leerjaar?



Actua

• 4 keer per jaar rond een domein: 
• België
• Europa
• Wereld
• Sport of cultuur

• Data + uitleg: zie bundel ‘ Actua’

• Evaluatie:

- Spreken 

- Inhoud

- Presenteren  

Wat komt er aan bod in ons leerjaar?



Godsdienst

• 3 uur per week

• Evaluatie: 

- Na elk thema d.m.v. reflectietaak

Wat komt er aan bod in ons leerjaar?



Lichamelijke opvoeding

• 100 minuten per week

• Elke dinsdag

Wat komt er aan bod in ons leerjaar?



Media

• Tablets in de klas

• Mediawijsheid: Deelnemen aan project ‘Schaal van M’

• Leren werken met internet: Deelnemen aan project ‘Whizzkids’

• Vooral geïntegreerd 

Wat komt er aan bod in ons leerjaar?



Op welke manier werken we: Voormiddag

• Contractwerk (weekcontract)

- Wiskunde

- Taal

- Spelling 

• Klassikale lessen 

- Frans

- Godsdienst 



Op welke manier werken we?  
Plannen-voor-dummies

▪ Op maandag

▪ Leren leren: zelfstandig plannen of samen met de leerkracht

▪ 4 onderdelen:

1. Niveau inschatten per les

2. Pré-teaching in agenda noteren.

3. Weekplanning invullen op contract.

4. Agenda invullen en afgeven om te laten nakijken.

Benieuwd hoe dat plannen er in de klas uitziet? 
https://youtu.be/aZV1FqXJz3A

https://youtu.be/aZV1FqXJz3A


Op welke manier werken we?  Niveaugroepen

uitleg van de juf zelfstandige verwerking

basis basis + inoefening basis + inoefening + uitbreiding

1.  stille zone
(15 minuten)

2.  fluisterzone  
(uitleg, hulpmiddelen, 
instructiefilmpje: QR ) 

uitbreiding

Juf Tamara: Frans Juf Joke: Wiskunde

Juf Sarah en 
juf Eline: Taal



Op welke manier werken we?  Wat is wat?



• Planbord in beide klassen

• Verschillende zones

Op welke manier werken we?  Structuur



Op welke manier werken we?  Evaluatie

• Op vrijdag contractwerk afgeven met zelfevaluatie:

• Controle juf d.m.v. steekproef
• Opvolging thuis : contractwerk is een ‘weekrapport’
• Doel evaluatie en contractwerk?
- Opvolging juf en ouders
- Hulpmiddel studeren 



• De groeimap 

- Doelgerichte, zinvolle evaluatie 

- Elke vrijdag mee naar huis (elke evaluatie in plastic mapje bovenaan tekenen)

- Verbeteren toetsen: 

Zie klasagenda 

Met groen 

• Frans dicteeschriftje

- Elke vrijdag mee naar huis ( alle toetsjes tekenen)

- Verbeteren toetsjes:

Zie klasagenda

Met groen elke fout 3x

Op welke manier werken we?  Evaluatie 



Op welke manier werken we? Leren leren

• Studiemapje

= Verzameling van:

- Leerwijzers

- portfolio’s

- Samenvattingen

- leermethodes W.O.

- eigen notities …

= Eigen leermethode ontdekken

= Structuur



• Project: WO en MUVO  

Op welke manier werken we? Namiddag 

- Thema’s : Menselijk lichaam, de atlas, historische tijdsperiodes, bosklassen, het weer , EU, …
- Hoekenwerk  
- Zelfontdekkend leren via fiches, filmpjes, opdrachten,… 
- Gelinkt aan uitstappen en workshops
- 2 uur per week ‘ontdekken en ondernemen’ met meester Dirk
- Elke namiddag 

- Evaluatie: 
 Via Classdojo ( samenwerken, initiatief en verantwoordelijkheid, doorzettingsvermogen, zelfstandigheid,… 
)
 Na elk thema een toets 
 Voorblad = Leerwijzer ( wat moeten ze kennen?)
 Elke twee thema’s nieuwe manier om te studeren ( mindmap, vraag/antwoord, flashcards, schema,… )

Website om te oefenen: http://methodes.pelckmans.be/basisonderwijs/wo/mikado/oefeningen/mikado5/

http://methodes.pelckmans.be/basisonderwijs/wo/mikado/oefeningen/mikado5/


Zorg

• Hulpmiddelen gebruiken in de klas 

- Stappenplannen

- Rekenmachine

- Schema’s 

- Sprint

- Qr-codes met instructiefilmpjes

• Co-teaching tijdens contractwerk

• Uitbreiding



Klaswerking algemeen:
Talentenarchipel

• Denkeiland

• Muziekeiland

• Taaleiland

• Beweegeiland

• Beeldeiland

• Sameneiland

• Fijneiland

• ‘Sneller-klaar-hoek’



• Opvolging en evaluatie gedrag en klasafspraken

• Wordt ingevuld door alle betrokken leerkrachten

• Maandelijkse evaluatie in de groeimap

Klaswerking algemeen: ClassDojo



Klaswerking algemeen:  De schoolagenda

• HW en lessen voor de hele
week

• Communicatie 

• Controle op maandag

• Handtekenen door ouders 

op maandag

Toetsen tegen morgen

Af tegen morgen

Huistaken tegen morgen

Brieven, materiaal, …
Pré-teaching / uitbreiding



Klaswerking algemeen: Huiswerk en toetsen 
• Elke dag:  45 tot 60 minuten

• Veel langer?  laat zeker iets weten!

• Niet in orde?  10-beurtenkaart in agenda (= lijnkaart)

Vak Huiswerk Toetsen 

Frans Elke dag woordjes herhalen en 
inoefenen ( ook schrijven)

Woordenschat 
Planète
Leerwijzer

Nederlands Afwerken of VB
Bingel

Na elk thema 
Leerwijzer

Spelling Afwerken
Werkwoordenblok
Bingel

Partnerdictee 
Dictee na thema
Controledictee

WO Opzoeken/ verzamelen Thematoets

Contractwerk Afwerken (elke dag of 
weekend)

Evaluatie 

Wiskunde Afwerken of VB Sprongtoets ( 2 delen)



Projecten & uitstappen
• Bosklassen (27 september – 1 

oktober)

• Bibliotheekbezoek in de 
jeugdboekenweek

• American Games

• Sportdag Hofstade

• Doe-dagen ZAVO

• Film met Sinterklaas

• Levend verkeerspark

• Schaal van M (Ketnet)

• Whizzkids

• Museum van 
natuurwetenschappen

• Technopolis @ school 

• Parlamentarium

• Militaire luchtvaartbasis

• Digitale wolven

• Schrijnwerkerij 

• …

ALLES ONDER VOORBEHOUD!

Dikwijls met de fiets



Varia 
• Jarig? 

Trakteren = individueel verpakt ( stuk fruit (ongeschild), wafel, ijsje,…)

Geen snoep, chips of drank.  

• Afwezigheidsmap

Ben je ziek? Alle info in de map + in te halen lessen

• Leestas

- Mee naar huis 

- Boek kiezen ( gelinkt aan WO-thema)

- Opdracht maken



Zijn er nog vragen?


