


Onze klas
Juf: Liesbeth

18 leerlingen

Jongens: 7

Meisjes: 11



Algemeen

Turnen: maandag en vrijdag

• Vanaf 22 december gaan we op donderdag zwemmen

Ondersteuning: op maandag- en dinsdagvoormiddag

komt juf Tessa in de klas helpen



Algemeen

* De huistakenmap wordt elke dag meegegeven naar 

huis en komt elke dag terug mee naar de klas.

We werken ongeveer 30 minuten aan ons huiswerk.

Geen huiswerk op woensdag, op vrijdag staat er een

taakje klaar op scoodle.

* Toetsen en werkjes worden regelmatig meegegeven.

Deze komen terug mee naar de klas.

* Verjaardag vieren



Wiskunde

Methode: wiskanjers

Getallenkennis en bewerkingen

Meetkunde

Meten en metend rekenen

Probleemoplossend denken



Wiskunde

Er zijn 7 blokken, per blok is er een werkschrift. 

Tijdens de lessen werken we met allerlei visueel materiaal waarmee 
de kinderen aan de slag kunnen. Elke kind heeft een rekendoos.

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

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

Als een blok afgewerkt is volgt er een bloktoets. Vooraf wordt er een 
toetswijzer meegegeven. 

Deze toetswijzer omschrijft de inhoud die we geleerd hebben in de 
klas. 



Huistaken voor wiskunde

Regelmatig zal er een taak 

meegegeven worden. 

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.



De maaltafels

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

De tafels moeten vlot kunnen opgezegd worden.

Regelmatig oefenen is belangrijk.



Taal
Verschillende thema’s doorheen het jaar die aansluiten 

bij de leefwereld van de kinderen.



Taal

 Verschillende domeinen binnen een thema:

 Technisch lezen

 Begrijpend lezen

 Taalbeschouwing

 Spreken en luisteren

 Schrijven

 Als een thema afgewerkt is worden deze onderdelen 

getoetst. 

 Spelling (apart schrift)

2 x dictee en 1 toets per thema



Andere leergebieden
 Godsdienst: 

verschillende thema’s bij de tijd van het jaar 

 Schrift:

 Eerst herhaling van de letters (eerste leerjaar)

 Aanleren hoofdletters

 Ook in de agenda en bij de taakjes wordt er net en 

correct geschreven

 Wero: 9 bundeltjes

 Na elk bundeltje is er een toets

 De oefentoets kan thuis online geoefend worden

 Extra werkschrift voor verkeer



Andere leergebieden
 Pistache: taalinitiatie Frans via spelletjes en liedjes

 Media: regelmatig opdrachten rond 

mediavaardigheden

 Muzo:

 Beeld

 Muziek

 Dans

 Drama



Rapporten
 5 rapporten:

 25 en 27 oktober: rapport 1 + oudercontact

 23 december: rapport 2

 13 en 16 februari: rapport 3 + oudercontact 

(vrijblijvend)

 28 april: rapport 4

 26 en 27 juni: rapport 5 + oudercontact

Eerste communie
 13 mei om 15u

 Voorbereiding in de klas



We maken er een fijn schooljaar van…


