
W E L K O M I N  H E T  E E R S T E  

L E E R J A A R



SCHOOLJAAR 
2020-2021

Beste ouders,

Welkom in het 
eerste leerjaar van 
het Hartencollege 

Aspelare.

Er zitten 25 kinderen 
in de klas: 9 jongens 

en 16 meisjes.

Juf Katrien is de 
klastitularis, juf

Lutgard biedt 10 
lestijden per week 

hulp en
ondersteuning tijdens

taal- en
wiskundelessen aan.



LESSENROOSTER

• Het aantal lesuren per vak is wettelijk bepaald. Wij hebben ze verdeeld over de 

verschillende weekdagen. Het lessenrooster is te vinden in de schoolagenda. 

Godsdienst, wiskunde en taal zijn de vakken die we vooral in de voormiddag 

plaatsen. Wereldoriëntatie, verkeer, Frans, muzische vorming en turnen staan in 

de namiddag op het programma. 



METHODES



TAAL: LEESSPRONG

• We leren lezen met Hup, onze klaspop.

• Vanuit een verhaal worden woorden aangeleerd 

(eerste thema: ik an uk el). Onmiddellijk worden 

de letters afgezonderd en ingeoefend. Via een 

systeem van ‘hakken’ en ‘plakken’ vormen we 

nieuwe woorden en komen we heel snel tot 

lezen.

• Materiaal: klaspop Hup, handpopjes Hup 

(omwille van corona worden deze voorlopig niet 

meegegeven naar huis), letterdoos, letterschuif, 5 

leesboeken, 4 werkschriften en leesboekjes met 

eenvoudige verhalen en mooie tekeningen.



SCHRIFT: 
KARAKTER

• Een schrijfmethode met Odette, de professor en 

de letterkevers.

• We bevorderen de fijnmotorische vaardigheden 

van de kinderen. Eerst door het oefenen van 

schrijfpatronen, nadien schrijven we de letters 

afzonderlijk en dan pas in woordverband.

• We besteden veel aandacht aan de juiste 

pengreep, de goede zithouding, de correcte ligging 

van het schrijfblad …

• Materiaal: kopieerbladen en 2 werkschriften.



REKENEN: DE 
WISKANJERS

• Rekenen leren we met Tientje Tel en haar vriendjes. Zij 

leren samen met ons getallenkennis, bewerkingen, logisch 

en probleemoplossend denken, meten en metend rekenen 

en meetkunde.

• Dat wil zeggen: tellen en rekenen tot 20, de inhoud van de 

getallen, splitsen van de getallen en inzicht in het 

twintigveld. Ook maken we kennis met meter, liter, 

kilogram, euro, uur en half uur.  Voor meetkunde oefenen 

we veel begrippen (meer, langer, dikker …), vormen (rond, 

vierkant, rechthoek …), spiegelen.

• Materiaal: klaspoppen, 7 werkboeken, rekendoos, omslag 

met splitskaarten.



GODSDIENST: TUIN 
VAN HEDEN

• We leren Jezus kennen via mooie Bijbelverhalen. We leren ook 

onszelf beter kennen: onze kwaliteiten en onze beperkingen.

• Materiaal: handboek en werkschrift.

• We leren Jezus nog beter kennen tijdens de voorbereiding van 

de eerste communie. Deze zal doorgaan op zondag 9 mei 

2021 om 9 uur. Dit natuurlijk onder voorbehoud …



WERELDORIENTATIE: 
MUNDO

• In de lessen wereldoriëntatie (wero) leren de 

kinderen op een speelse manier de wereld 

rondom hen verkennen. 

• Er komen 9 thema’s aan bod. Bv. Herfst, Sint, 

gezonde voeding …

• Materiaal: 9 werkboekjes. 



VERKEER: 
WEGWIJZERS

• Een kennismaking met het verkeer: schoolomgeving, 

openbaar vervoer, voetgangers, fietsers, 

verkeerslichten, verkeersborden, verkeersregels …

• Materiaal: werkboek.



FRANS: PISTACHE

• De kinderen maken kennis met de Franse taal via 

deze initiatiemethode. Klaspop Pistache leert ons 

Franse liedjes en brengt ons op speels wijze Franse 

woordjes bij.

• Materiaal: klaspop en vertelplaten.



BINGEL

• www.bingel.be voorziet allerlei werkjes om 

de leerstof verder in te oefenen. 

• Elke vrijdag zal er huiswerk klaarstaan op 

Bingel. De taak dient afgewerkt te worden 

tegen het einde van het weekend.  

• De toegangscodes ontvangen jullie in de 

loop van de maand september.

http://www.bingel.be/


TIPS VOOR HUISWERK

• De leerlingen krijgen elke dag huiswerk mee, in het begin niet op woensdag. Gelieve dus elke dag 

het agenda in te kijken en een paraaf te plaatsen in de voorziene ruimte. Zo weten wij als 

leerkracht ook of jullie de eventuele mededelingen in het agenda hebben gelezen. 

• Het huiswerk, het leesboek en de brieven worden in de huiswerkmap bewaard. Gelieve in te vullen 

documenten de volgende dag mee te geven in de huiswerkmap.

• Oefen elke dag de letters (letterdoos). We spreken de letters uit zoals we ze in het 

woord horen!! Laat je kind zelf nieuwe woorden leggen en lezen (niet schrijven). 

• Bij huiswerk wiskunde staat er soms een QR-code bovenaan het huiswerkblad. Wanneer deze 

code ingescand wordt, kunnen jullie een filmpje bekijken dat aansluit bij de inhoud van de taak.

• In de boekentas moet er orde heersen: dus alleen huiswerkmap, lunchpakket, een tussendoortje 

(fruit/koek) en herbruikbare drinkfles horen erin thuis. De drinkfles wordt ook gebruikt in de 

eetzaal.  We vullen doorheen de dag water bij waar nodig. Graag alle dozen naamtekenen! Geef 

liever geen speelgoed, pennenzakken, vriendenboeken … mee naar de klas.



LICHAMELIJKE OPVOEDING EN ZWEMMEN

• Op maandag en vrijdag turnen we. Gemakkelijke kledij op deze dagen aub. De kinderen moeten 

zich alleen kunnen uit- en aankleden. In de les dragen de kinderen sportschoenen of turnpantoffels, 

een zwarte short en een turn T-shirt (verplicht aan te kopen op school). Gelieve ALLES te 

naamtekenen.

• Zwemmen vindt plaats op donderdagnamiddag (zie zwemkalender). Dan vervalt de turnles op 

vrijdag. Graag gemakkelijke kledij op zwemdagen.



VERJAARDAG 
VIEREN OP SCHOOL

• Op de dag van de verjaardag staat het kind 

centraal en wordt het extra verwend door de 

juffen ☺. Op het einde van de dag mag aan de 

vriendjes een klein pakje gegeven worden. 

Wegens corona kunnen geen zelfgemaakte 

koekjes uitgedeeld worden. 

• Gelieve geen cake, taart of drank mee te geven 

om in de klas uit te delen. 



AFWEZIGHEDEN

• Gelieve bij afwezigheden steeds de school te verwittigen. Leerlingen van de lagere school 

kunnen 4 keer per jaar gebruik maken van een briefje dat de ouders invullen. Deze formulieren 

krijgen jullie via de school. Dit kan enkel in geval van een afwezigheid tot maximum 3 dagen. 

Wanneer de 4 formulieren opgebruikt zijn, dienen jullie steeds bij iedere afwezigheid een 

doktersbriefje te bezorgen. 



V E E L S U C C E S
I N  H E T  E E R S T E
L E E R J A A R ! ! !


