
Welkom!
in het 6de leerjaar



Wie zijn wij?

juf Tamara                               juf Sarah                                juf Anne

klasjuf L6A                              klasjuf L6B         co-teacher/zorg 



Waar zullen we het over hebben?

1. Aanbod

2. leerplan ZILL 

3. Klaswerking voormiddag: contractwerk + klassikale instructie

4. Klaswerking namiddag: project

5. Klaswerking algemeen



1. Aanbod

1.1 Lessenrooster
1.2 Wiskunde
1.3 Frans
1.4 Godsdienst
1.5 Lichamelijke opvoeding
1.6 Media
1.7 Nederlands



Wat komt er aan bod in ons leerjaar?

Wiskunde
Nieuwe leerstof ▪ Oppervlakte en omtrek cirkel

▪ Ruimtefiguren
▪ Volume
▪ Percenten
▪ Soortelijk gewicht
▪ Deelbaarheid 3 en 9
▪ Negenproef
▪ ...



Wat komt er aan bod in ons leerjaar?

Frans
Focus op communicatieve vaardigheden.

Nieuwe leerstof 
grammatica

▪ Werkwoorden: 
passé composé, futur proche, -oir, -re, -ir, se + ... 

▪ Grammatica:
bezittelijke voornaamwoorden, verwijswoorden, 
ontkenning, à of en, chez, du/de la/de l’/des, ...

Nieuwe leerstof 
vocabulaire



Wat komt er aan bod in ons leerjaar?

Godsdienst
Verschillende thema’s ▪ Indien mogelijk aansluitend bij huidig 

thema/kerkelijk jaar
▪ Evaluatie d.m.v. reflectietaak.

Vormsel ▪ Deze voorbereidingen vinden plaats buiten de 
school.



Wat komt er aan bod in ons leerjaar?

Lichamelijke opvoeding
Turnen (100 min.) ▪ L6A + L6B: dinsdag

Zwemmen ▪ Slechts 1 x
▪ Tijdig aangekondigd in de agenda.



Wat komt er aan bod in ons leerjaar?

Media
ICT-materiaal in de klas Groot aanbod:

▪ Vaste pc’s
▪ Tablets
▪ Laptops

Leerstof ▪ Geen aparte lessen, wel geïntegreerd
▪ Heel aanwezig binnen klaswerking ⇨ secundair

Mediawijsheid ▪ Aandacht voor gebruik/misbruik sociale media



Wat komt er aan bod in ons leerjaar?

Nederlands
▪ Nieuwe methode: Talent

▪ Alle domeinen binnen verschillende thema’s

▪ Schrijf- en leesplezier: elke ochtend 
 boekentaken hieraan gekoppeld

 6 wekelijkse “journalisten”

▪ Functionele schrijftaken binnen project



2. Leerplan ZILL
L6 doet mee! 

2.1 Doelgerichte aanpak
2.2 Oog voor samenhang



leerplan ZILL! oog voor samenhang

Blogbericht schrijven, 
functionele 
schrijftaken, krant 
schrijven,  ... 

ICT tijdens project, les wiskunde, ...

Wiskundige problemen koppelen 
aan actuele onderwerpen.

W.O. en muzische vorming 
gekoppeld onder “project”

Sociale vaardigheden tijdens 
groepswerk.

Zang, drama, ... 
tijdens de les Frans, 
godsdienst, ...



leerplan ZILL! doelgerichte aanpak

Doelen  evalueren 
om te groeien

Realistische doelen 
op eigen tempo/niveau

Kiezen voor een aanpak
met doel voor ogen: 

Inzichtelijke spelvorm ⬄
invullen werkboek  ...



3. Klaswerking voormiddag
Contractwerk + klassikale instructie

3.1 Evenwicht
3.2 Niveaugroepen
3.3 Wat is wat?
3.4 Plannen-voor-dummies
3.5 Structuur
3.6 Evaluatie



Op welke manier werken we?  Evenwicht

▪ Evenwicht tussen contractwerk en warme “nestmomenten”.



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

- nieuwe aanpak



Op welke manier werken we?  Wat is wat?



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. Eigen studieplanning met groen noteren in agenda
met oog op weektoets (week nadien, woensdag)

3. Weekplanning invullen op contract

4. Agenda afgeven om te laten nakijken 



Op welke manier werken we?  Structuur

▪ Identiek planbord in beide klassen

▪ Stiltezones met magneetkaarten 



Op welke manier werken we?  Evaluatie

▪ Op vrijdag contractwerk afgeven met zelfevaluatie:



Op welke manier werken we?  Evaluatie

De groeimap

 heen-en-weerdocument

 wekelijks LT tegen vrijdag

 lln. verbeteren met groen

 doelgerichte, zinvolle evaluatie

 cognitief + leer- en leefhouding + observaties + zelfevaluatie + …



4. Klaswerking namiddag
Project

4.1 Wat en waarom?
4.2 Organisatie
4.3 Uitstappen



Projecten Wat en waarom?

▪ Hoekenwerk met online opdrachtfiches op SmartSchool

▪ W.O., muzische + ... gelinkt aan thema:

Wereldoorlog – geschiedenis – Studiekeuze –

Seksuele voorlichting – Verkeer – Ruimte - ...

▪ Workshops en groepstaken

▪ Waarom?
- Zinvol gebruik ICT
- Integratie vakken
- Sociale vaardigheden
- Zelfstandigheid en initiatief
- Talenten/input leerlingen 
- Omgaan met informatiebronnen
- Vaardigheden 21ste eeuw
- ...



Projecten Organisatie

▪ Planbord en opvolging via SmartSchool:



Projecten Uitstappen

▪ Bosklassen (27 september – 1 oktober) → brief met info volgt 

Steeds in agenda/maandplanning.
We volgen de coronamaatregelen op de voet.
Activiteiten zijn uiteraard onder voorbehoud.



Projecten Ontdekken en ondernemen

▪ Maandagnamiddag

▪ Meester Dirk

▪ STEM - Science, Technology, Engineering, Mathematics



5. Klaswerking algemeen

5.1 ClassDojo
5.2 Schoolagenda
5.3 Huiswerk
5.4 Toetsen en rapportering
5.5 Zorg



ClassDojo

▪ opvolging en evaluatie gedrag en klasafspraken  zie groeimap

▪ beloningssysteem



De schoolagenda

• LT 1x per week tegen vrijdag

• Communicatie 

eigen studieplanning, te studeren op deze dag

Toetsen tegen morgen

Huistaken tegen morgen

Brieven, materiaal, …TIPS BIJ STUDIEPLANNING: 

• We laten bewust regelmatig oefeningen open in het werkboek. Deze zijn een aanrader als extra inoefening. 

Ook Bingel of oefeningen opnieuw maken kan interessant zijn.

• In de “info” kolom op het contractwerk verwijzen we telkens naar de te studeren theorie bij de lessen.

• Leerlingen mogen studeren en notities maken in hun “leermap”.

• Elke onderlijnde contractles moet min. 1 x thuis gestudeerd worden vóór de volgende weektoets (woensdag).



Huiswerk
▪ Focus: lessen > taken

▪ Geen taken op woensdag of vrijdag → schoolafspraken

▪ Contractwerk af op vrijdag 

▪ Contractwerk op maat = huiswerk op maat

Dus graag communicatie via contractwerk/agenda indien geen taken thuis 
⬄ overdreven aantal taken thuis → faalangst, moeilijkheden met plannen, 
werkmotivatie tijdens de les, overschatten, nood aan uitbreiding, ... 



Evaluatie/toetsen
WEEKTOETSEN
OF DAGELIJKS WERK

GROTE TOETSEN ZELFEVALUATIE 
OF WOORDJE LKR.

▪ Elke woensdag weektoets van 
contractlessen van de week 
voordien (zie onderlijnde lessen)

▪ Evaluaties tussendoor voor Frans

▪ 1 of enkele leerdoelen centraal

▪ DOEL → voorbereiding secundair, 
opvolging begrip, leren leren, 
studiehouding, toetsen op maat, ...

▪ In groeimap

▪ RAPPORTERING: 
Beheersingsniveau per doel

▪ Grotere gehelen, meerdere 
leerdoelen

▪ Opgesplitst in doelen
→ groei opvolgen
→ vergelijken met DW

▪ In groeimap

▪ RAPPORTERING:
Beheersingsniveau per doel

▪ Muzische vorming, 
sociale 
vaardigheden, ...

▪ RAPPORTERING:
Beheersingsniveau per 
doel, 
ClassDojo overzicht



Zorg
ZORG IN DE KLAS: 

▪ Co-teaching, bijvoorbeeld tijdens contractwerk in niveaugroepen

▪ Gebruik van hulpmiddelen: 

- stappenplannen

- schema’s

- dyslexiesoftware Sprint 

- studiecoach

- QR-codes met instructiefilmpjes

- ... 

▪ Uitbreiding: nieuw concept 

ZORG UIT DE KLAS: 

- samenwerking met L5 en zorg

- FR (juf Tamara) – WI (juf Joke en juf Anne) – NL (juf Eline en juf Sarah)

- zelfstudie thuis o.b.v. instructiefilmpjes  beknopte weektoets vooraf

- hoeveelheid uitbreiding o.b.v. LVS én weektoetsresultaten

- oog voor motivatie, leren leren én werkhouding



Tot slot...



Zijn er nog vragen?



Woordje van de klasouder


