


Onze klas

Juf Liesbeth

16 leerlingen
Jongens: 7
Meisjes: 9



Wiskunde
Methode: wiskanjers

Getallenkennis en bewerkingen
Meetkunde
Meten en metend rekenen
Probleemoplossend denken

7 blokken: per blok 1 werkschrift

Dit jaar leren we tellen tot 100, de inhoud van de 
getallen tot 100, de maaltafels, kwart voor en kwart over…

Het is belangrijk dat de splitsingen tot 10 vlot gekend zijn.

Info bij de leergebieden



Wiskunde

Blok afgewerkt = bloktoets

Vooraf wordt er een toetswijzer meegegeven als 
taak. Deze toetswijzer omschrijft de inhoud die  
we geleerd hebben in de klas. 

Huistaken

Deze leerstof werd al in de klas aangebracht. 
Een taak dient om de leerstof in te oefenen 
of te herhalen. Bovenaan de taak 
zie je een QR-code.
Als je deze scant krijg je het instructiefilmpje te zien dat 
ook in de klas gebruikt werd.



Wiskunde

De tafels
Vanaf blok 2 starten we met de maal- en deeltafels.
Na elke maaltafel wordt ook de deeltafel aangeleerd.
We draaien de vermenigvuldiging ook om:
Vb. 3 x 2 = 6 2 x 3 = 6

Regelmatig oefenen is belangrijk.



Wiskunde

Differentiatie
Aanzet: samen met iedereen van de klas

Kernoefeningen: iedereen van de klas maakt
deze oefeningen

het aantal oefeningen kunnen per 
kind verschillen

Uitdagingsoefeningen: moeilijkere oefeningen voor wie
snel klaar is

2 herhalingslessen per blok



Taal
Verschillende thema’s doorheen het jaar die aansluiten bij 
de leefwereld van de kinderen.



Taal



Taal

Methode: taalkanjers (nieuwe methode sinds dit schooljaar)

Verschillende domeinen binnen een thema:

 Technisch lezen

 Begrijpend lezen

 Taalbeschouwing

 Spreken en luisteren

 Schrijven

 Spelling



Taal
5 werkschriften en 2 leerboeken

leerboek = omkeerboek met teksten technisch 
lezen wanneer je dit boek omdraait

Deze methode heeft dezelfde opbouw en structuur als 
wiskanjers.

Na elk thema volgt er ook een toetswijzer.

Lezen

De kinderen lezen thuis elke dag 10 minuten in hun 
leesboekje (op hun niveau) dat ze mee naar huis krijgen. Dit 
brengen ze elke dag terug mee in de huistakenmap. Naast 
het technisch lezen is het ook belangrijk dat de inhoud van 
het verhaal voldoende begrepen wordt.



Taal
Spelling

Methode: taalkanjers

5 werkschriften

Hoe ziet een thema eruit:

3 lessen

Herhalingsles 1

3 lessen 

Herhalingsles 2

Toets 



Taal
Spelling
Na elke les is er een kort oefendictee.

Na elke herhalingsles is er een dictee.

woorddictee op 10 punten

zinnendictee op 10 punten 

Op het einde van een thema krijgen de kinderen een 
toetswijzer en woorden mee naar huis om te oefenen. 

Zie infobrief die later volgt.

Niet: elke week woorden schrijven.

Wel: wekelijks een taak om de spellingsmoeilijkheid 
te oefenen.



Scoodle Play

Online oefenplatform voor Wiskanjers en Taalkanjers.

Taken klaargezet door leerkracht / zelfstandig oefenen bij 
de leerstof die al gezien is.

De inloggegevens en info volgen later.



Andere leergebieden
Godsdienst: 1 werkschrift en 1 lesboek

verschillende thema’s bij de tijd van het jaar 

Schrift: 2 werkschriften

Eerst herhaling van de letters (eerste leerjaar)

Aanleren hoofdletters

Ook in de agenda en bij de taken wordt er net en 
correct geschreven

Wero: Mundo: 9 bundeltjes

Na elk bundeltje een toets

Oefentoets kan thuis online geoefend worden

Extra werkschrift voor verkeer (2 x per jaar een toets)



Andere leergebieden
Pistache: werkbundel per seizoen

Les 4 saisons de Pistache

Taalinitiatie Frans via spelletjes en liedjes

Muzo: 5 domeinen

 Beeld

 Muziek

 Beweging

 Muzisch taalgebruik 

 Drama



Info en afspraken
De huistakenmap

Elke dag mee naar huis en elke dag terug mee naar de 
klas

Graag agenda dagelijks nakijken

Huiswerk: maximale duurtijd ongeveer 30 minuten

Wanneer het huiswerk niet lukt → juf verwittigen 

Geen huiswerk op woensdag, op vrijdag staat er 
regelmatig een taakje klaar op scoodle

Toetsen en werkjes worden regelmatig meegegeven 

in de gele map. Deze komen terug mee naar de klas.



Info en afspraken
Materiaal

De school voorziet in het nodige materiaal. 

De kinderen dienen het materiaal met respect te behandelen.

Ondersteuning

Juf Lutgard: maandag- en donderdagvoormiddag na de 
speeltijd

Juf Sarah: woensdag om de 2 weken

Lichamelijke opvoeding

Meester Bram

Dinsdag en donderdag

Zwemmen: gedurende enkele weken op donderdagnamiddag 
(kalender volgt nog)



Info en afspraken
Flesje water (goed afgesloten) in de klas mag.

Verjaardag vieren

We maken een tekening

We zingen en dansen voor de jarige

…

Er kan eventueel iets meegebracht worden door de jarige 
voor de kinderen in de klas.

Door de maatregelen dit schooljaar wordt er gevraagd om 
voorverpakte traktaties te voorzien.



Rapporten
5 rapporten:

 29 oktober: rapport 1 + oudercontact

 18 december: rapport 2

 11 februari: rapport 3 + oudercontact (vrijblijvend)

 30 april: rapport 4

 28 juni: rapport 5 + oudercontact

Creatief rapport:

beoordeling bij de 5 muzische domeinen door de juf en 
de leerling

Axenroosrapport (evaluatie sociale vaardigheden)

wordt ook meegegeven op de data van de rapporten

ICT-rapport samen met semesterrapport



We maken er een 
verrassend vreugdevol

schooljaar van…


