
Welkom!



Wie zijn wij?

• Juf Marjan: klasleerkracht L3A

• Juf Marijke: klasleerkracht L3B

• Meester Dirk: project ‘ontdekken en ondernemen’

• Juf Johanne: co-teacher 

• Juf Anja: zorgcoördinator



Wat komt er aan bod in ons leerjaar?

Wiskunde

• tellen tot 1 000 

• dagelijkse rekenreeksjes in de klas (automatisatie verschillende types 
bewerkingen)

• breuken

• leren cijferen

• automatiseren maal-en deeltafels

• kloklezen (tot op 1 minuut analoog). 

In L4 leren de leerlingen de digitale klok. 



Wat komt er aan bod in ons leerjaar?

Nederlands

Spelling: inzetten op talentrijke spellers

• Geïntegreerde spellingaanpak in drie fasen: 
aanbreng (inductief ontdekken spellingregel)
inoefening (rijke oefeningen op verschillende verwerkingsniveaus) 
signaal en integratie (wekelijks partnerdictee) 

• verenkelen en verdubbelen

• dagelijks dictee

• herhalen en verdiepen spellingsregels L2 



Wat komt er aan bod in ons leerjaar?

Nederlands

• inzetten op realistische, zinvolle taaltaken (samenhang in het luisteren, 
spreken, lezen en schrijven)

• belang motiverend, leestechnisch materiaal 

• leesteksten aangeboden op verschillende leestechnische niveaus 

➢regelmatig ook thuis hardop lezen 

• AVI 6/7 einde schooljaar (richtnorm)



Wat komt er aan bod in ons leerjaar?

Franse taalinitiatie:

• het inwijden op een speelse manier in een vreemde taal

Bv. liedjes, spelletjes, filmfragmenten…

• explorerend leren staat centraal 

• geen woordenschatdril, grammaticaonderricht of evaluatie



Wat komt er aan bod in ons leerjaar?

Wereldoriëntatie en muzische
• thematische aanpak met integratie van andere vakken – muzische vorming

• thema’s Mikado: Bv. mijn gemeente, een mond vol tanden, koningshuis, gezonde 
voeding…

• verkennen van de omgeving rondom ons – zelfontdekkend leren

• uitstappen gelinkt aan W.O. thema’s

Actua – reporter van de week
• Wekelijks een nieuwe reporter in de klas 

• Mediawijsheid



Wat komt er aan bod in ons leerjaar?

Ontdekken en ondernemen

• Project doorheen de lagere school samen met meester Dirk

• Probleemoplossend en zelfontdekkend leren

• Integratie met wetenschappen, techniek, wiskunde,…

• Samenwerken in teamverband (samen zoeken naar oplossingen)



Wat komt er aan bod in ons leerjaar?

Godsdienst

• Aansluiting bij de thema’s kerkelijk jaar

• Levensbeschouwelijk onderwijs dat bijdraagt aan de persoonlijke groei

• Werken aan interlevensbeschouwelijke competenties: ontwikkelen positief zelfbeeld, 
ontdekken van verschillen/ gelijkenissen tussen levensbeschouwingen, respectvol omgaan met…

• Evaluatie: zelfreflectie en peerevaluatie



Wat komt er aan bod in ons leerjaar?

KIVA – sociale vaardigheden

• Sociaal, emotioneel leren met zelfreflecties en groepsopdrachten

• Werken aan een warm nest waar elk kind zich goed voelt

• Vaardig worden in het omgaan met elkaar en aanpakken van conflicten,

gevoelens en groepsdynamiek,…

• Luisterhuisje in de klas … 

• Het hoofd van … 



Wat komt er aan bod in ons leerjaar?

Lichamelijke opvoeding 

• Meester Sam en meester Marc

• Elke vrijdagvoormiddag 100 min.

• Zwemmen (info volgt)



Op welke manier werken we?    Structuur
Leren in een warm, veilig nest… de geluksvogels 

(rode draad doorheen de klaswerking L3)

• nestwerking: 

➢klasdoorbrekende werking

➢aandacht zelfontplooiing van het kind 

➢doordachte manier van differentiëren (meersporenbeleid)

➢Warme nestmomenten

• praktisch: met keuzebord 

➢kennismaking leerstof én verschillende ‘vliegroutes’

➢visuele voorstelling materiaal en leerkracht (lange uitleg, korte uitleg, miniklas)

➢ Instructieonafhankelijke, instructiegevoelige en instructiefafhankelijke leerlingen

“Voor deze les, met deze lesinhoud, vlieg ik mee met Alba, Kea of Dipper”





Op welke manier werken we?    Evaluatie
• groeimap: kijk op je eigen groei met hoofd, hart en handen

• iets nieuws leren = een leerkuil durven inwandelen – leeruitdaging aangaan

• tweewekelijks mee naar huis (handtekenen)

• evaluaties van alle domeinen



De schoolagenda

• We noteren het huiswerk de dag voordien. 

-> enkel huiswerk op dinsdag en donderdag (maandag geen studie dus geen huiswerk)

-> zinvol: dagelijks korte herhaling maaltafels/leesmomentje

• Maandag agenda inschrijven voor de hele week (zie bladwijzer afkortingen). 

• Elke maandag aanbreng nieuwe spellingmoeilijkheid -> vrijdag controle (partnerdictee, 
controledictee) 

-> doorheen de week: inoefening dagelijkse dictees

• 30 minuten huiswerk 

(veel meer of minder tijd nodig, even communiceren via de agenda). 



De schoolagenda

• Dagelijks oefenen van de maal-en deeltafels
(vb. Bingel, flitskaarten, onlinespelletjes…)

• Dagelijks 10 minuten lezen (zie leeskaart).

• Gedifferentieerd huiswerk is mogelijk.

• Oefenen online via: 

Bingel (nooit huiswerk, wel als inoefening)



• Ondertekenen van de schoolagenda door de ouder(s) op 
dinsdag en donderdag. 



• We verwachten zelfstandigheid van de kinderen. 
• Als er iets is, kom naar de leerkracht. Dan zoeken we samen 

een oplossing (moment afspreken via agenda).



De schoolagenda: Evaluatie

• Dictee: opgeven maandag voor vrijdag. 

• Wereldoriëntatie: 1 week op voorhand. 

• Wiskunde: afhankelijk van de moeilijkheid van de leerstof. 

• Nederlands: voor lezen, schrijven en luisteren onaangekondigde toetsen.

• Andere vakken (Franse taalinitiatie, godsdienst, muzische vorming, 

sociale vaardigheden…): evaluatie in groeimap (peerevaluatie, zelfevaluatie…)



Projecten & uitstappen
• 30 september: scholenveldloop 

• 12-14 oktober: boerderijklassen

• 24 oktober uitstap ‘kriebelbeestjes’ Kessel-Lo (met bus) 

• November: uitstap naar de gemeente (met lijnbus) 



Projecten & uitstappen
• Januari en februari: thema ‘Ben de Bever’ 

(tandpasta, tandenborstel…),

• Maart: spel in bibliotheek rond de jeugdboekenmaand 
(thema ‘geluk’, met lijnbus)

• mei: uitstap ‘vogels en hun nesten’ Kessel-Lo + nestkastenzoektocht (met bus) 



Verjaardagen

• Op voorhand communiceren door ouders via de agenda. 

• Zelfbereide traktatie mag opnieuw

• Geen chips, snoep en drankjes 

• Wat kan wel: ijsjes, wafels, koekjes, cake, stukje (ongeschild) fruit.



Zijn er nog vragen?

Woordje van de klasouder


