
Welkom!
in het tweede leerjaar



Wie zijn wij?

• Juf Lore (L2A)

• Juf Lieve (L2B)

• Juf Karlien (co-teacher L1 en L2)

• Zorgcoördinator: juf Anja

•Klasgevoel blijft, we werken zoveel mogelijk 
klasoverschrijdend



Wat komt er aan bod in ons leerjaar?

• Taal en spelling
methode Talent

• Rekenen
- automatiseren tot 20, rekenen tot 100, 
- aanbrengen maal- en deeltafels, 
- metend rekenen
- meetkunde, …

• Schrift
- herhaling letters en verder oefenen van verbindingen                              
- aanbreng hoofdletters

• W.O.
- ontdekkend leren in hoekenwerk, groepswerkjes,…
- ontdekken en ondernemen (meester Dirk)



Wat komt er aan bod in ons leerjaar?

• Godsdienst

• Muzische lessen (vaak geïntegreerd in het W.O.-thema)

• Franse initiatie

• Gymmen en zwemmen



Op welke manier werken we?

• Instructies op verschillende niveaus 
• klasoverschrijdend

• oefeningen aangepast aan niveau 

• Hoekenwerk
• verder inoefenen van aangebrachte leerinhouden: computer, kaartspelletjes, 

winkelhoek, (hoofd)letters vormen met plasticine, denkspelletjes,… 

• Groepswerk met taakje 
• tijdsbeheerder, materiaalmeester, …



De schoolagenda

• Agenda 

- elke dag nakijken 

- dinsdag en donderdag handtekenen

• Huiswerk 
- op dinsdag en donderdag (mogelijkheid tot studie)

- maandag, woensdag en vrijdag kunnen er ook briefjes meegegeven worden

• Huiswerktips: 

- Zet je kind op weg.
- Help mee met de structuur op te bouwen. 

(bv. eerst even ontspannen, dan agenda bekijken, aan de slag, opruimen)
- Laat het zelf verwoorden wat hij/zij moet doen, welke volgorde, …
- Laat zelfstandig werken en help enkel als hij/zij vastloopt.
- Kijk zeker in het begin mee de boekentas na: alles volledig, naam erop?...



Huiswerk

Bedoeling huiswerk:

• Automatiseren van kleine letters
Aanbrengen van hoofdletters

• Automatiseren splitsen, + en – tot 10 en later tot 20

• Aanbreng en automatiseren maal- en deeltafels 

• Inoefenen spellingregels

• Leeskaart: leesniveau en leesplezier verhogen 
10 min. dagelijks laten lezen

• Ideale duur voor het huiswerk: 20 min.

Studie: 

- duurt 45 minuten 

- na het huiswerk kunnen ze nog 
tafels inoefenen, boekje lezen, … (zelf te voorzien)



Projecten & uitstappen
We werken rond de WO-thema’s. 
Ook de muzische lessen zijn vaak in hetzelfde thema.

Uitstappen (onder voorbehoud!):

• Bibliotheek in de klas

• Wandeling in Silsombos (eventueel met gidsen)

• Schoolreis met eerste leerjaar

• Sportdag

• Technopolis

• …

Meerdaagse uitstap: 

- Boerderijklassen (12 tot 14 oktober)



Turn- en zwemlessen

Zwemmen
• Elke week op maandagnamiddag (vanaf 12 september)
• Niveaugroepen
• Zwemzak : zwembroek/badpak + handdoek 

Turnen
• Meester Sam, meester Marc
• Turnzak van de school, gaat hele schoolcarrière mee
• Zelf te voorzien : turnshort + turnpantoffels 
• Elke dinsdagvoormiddag. 

Op deze dagen graag makkelijke kledij aan en lange haren in een staart.



Verjaardagen

• Wat kan niet :
- speelgoed, chips, drankjes of snoep 
- uitnodigingen voor verjaardagfeestjes worden niet uitgedeeld 
tijdens de schooluren

• Wat kan wel : 
- ijsjes, wafels, koekjes, cake, stukje fruit



Zijn er nog vragen?


