
Welkom!
in het 1ste leerjaar



Wie zijn wij?

• Juf Els (L1A) en juf Roselien (L1B)

• Juf Karlien (ondersteuning)

•Zorgcoördinator: juf Anja

•Klasgevoel blijft, klasoverschrijdend werken



Wat komt er aan bod in ons leerjaar?

VOORMIDDAG

Nederlands, wiskunde, schrift

NAMIDDAG

W.O. (speelleerhoeken), godsdienst, Franse initiatie en muzische lessen

GYMMEN

Elke dinsdag (eerste en tweede lesuur, in de sporthal) 



Wat zit er in de boekentas?

• Brooddoos

• Fruitdoos (in de voormiddag eten wij fruit op de speelplaats)

• Koekendoos (zonder verpakking!)

• Drinkbus (leeg!)

• Lettermap en letterdoos

• Witte map
• Agenda
• Brieven
• Leesboek
• Vrijblijvende huistaken



Kosteloos materiaal 

Respect dragen voor het materiaal dat ze krijgen.

Stuk maken of kwijt geraken = betalen.



Agenda

• Zie extra mapje

• Handtekenen per dag

• Communicatie met de ouders (onderaan in het vakje)

• Code Bingel en Zwijsen



Hoe werken wij in de klas

• Nederlands en schrift
• Algemene instructie  

• Hoekenwerk (met moetjes en magjes)
• Computer (Zoem)

• Letters prikken

• Krijtbord 

• Memory 

• …

• Spelenderwijs en ontdekkend leren



Hoe werken wij in de klas?

• Wiskunde
• Algemene instructie (soms in niveaugroepen)

• Hoekenwerk
• Kaartspelen

• Dobbelstenen

• Automatiseren van splitsingen en rekenoefeningen

• Bingel
• Vrijblijvend oefenen thuis en in de klas



Hoe werken wij in de klas?

• W.O.
• Sluit aan bij de leefwereld van de kinderen

• Godsdienst 

• Muzische vorming
• Ook drama, media, woord, beeld, muziek en dans                     

• KIVA



Huiswerk, toetsen & rapportering

• Elke dag 10 minuten lezen 

• Lettermap: schrijfletters oefenen met uitwisbare stift
• Zwarte stift (dikke punt): grote letters

• Blauwe stift (fijne punt): kleine letters

• Letterdoos: oefenen van letters en woorden

• Splitsingen: oefenen en automatiseren

• Huistaken op papier: enkel vrijblijvend

• Evaluaties: parate kennis van in de klas

• Groeimap: leerkuil



Projecten & uitstappen

• Uitstappen zijn gelinkt aan de thema’s waarrond we werken.

• Dit jaar geen boerderijklassen.



Turnen

• Turnzak van de school

• Turn T-shirt van de school (schoolrekening)

• Zwarte of donkerblauwe short

• Turnpantoffels of turnschoenen

• Op alles de naam noteren!



Voorstellen klasouders



Zijn er nog vragen?


