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Praktisch
❏

Fluojas

●

De fluojas wordt altijd gedragen.

❏

Groene zak

●

De groene zak komt telkens terug mee naar de klas. Zo kunnen
grotere knutselwerkjes gemakkelijk meegegeven worden.

❏

Fruit + drinkfles

●

Leerlingen brengen best een herbruikbare waterfles mee.
Dit kan best in een zakje; zodat niet alles nat is als de fles uitloopt.

●

We eten 2x per dag fruit (5 minuten).

Brengen en afhalen

●

Ingang + uitgang L4: hoofdingang (witte deuren Schoolstraat)

●

Leerlingen L4 mogen met de fiets komen, enkel onder begeleiding
van een volwassene.

●

De deur van de hoofdingang blijft open. Wie met de fiets komt,
brengt een fietsslot mee.

Klasafspraken
●

We werken met een beloningssysteem: leerlingen kunnen monsters
verdienen.

●

10 monsters = sticker in de agenda

●

Kinderen die hun boeken en pasje van de bib niet mee hebben,
gaan niet mee naar de bib. De ouders verlengen dan de boeken.

De agenda
●

Graag dagelijks de agenda nakijken en ondertekenen.

●

Op vrijdag worden het dicteeschrift en de toetsenmap wekelijks meegegeven,
graag bekijken en ondertekenen.

●

Toetsen worden één week vooraf in het rood genoteerd in de kolom ‘ik plan’.

Huiswerk
●

Huiswerk wordt altijd in de postmap bewaard.

●

Huiswerk op maandag -> indienen op donderdag
Huiswerk op donderdag -> indienen op maandag

●

Zodra we gestart zijn met typen, wordt er ook verwacht om thuis te
oefenen voor het typen (verder info op dia ‘typen’).

Studie
●

Op maandag en op donderdag is er studie van 16.10 uur tot 16.50 uur.

●

Na de studie:
○ worden de leerlingen opgehaald (er zijn geen rijen meer).
○ kunnen de leerlingen aansluitend naar de opvang gaan.
○ kunnen de leerlingen zelfstandig naar huis vertrekken.

●

Leerlingen maken hun huiswerk, bereiden toetsen voor en lezen een boek indien
ze tijd over hebben.

●

Wie studie volgt, laat best dit altijd in de schooltas zitten:
○ pennenzakje: potlood, gum, balpen, slijper, latje
○ boek

Typlessen
●

Op woensdag typen we 30 min. in de klas. Dan kunnen de
leerlingen ook een test maken, om te kijken of ze naar het volgende
niveau mogen gaan.

●

Wie zijn diploma op het einde van het jaar wil halen, moet veel
oefenen. Thuis zal er dus ook geregeld geoefend moeten worden
(richtlijn: 60 min. per week, verdeeld over een aantal momenten).

●

Bij de start van de typlessen, krijgen de leerlingen een typboekje en
een infofiche. Op die manier weet u ook hoe ze thuis moeten
inloggen, om te kunnen oefenen.

Wiskunde
●

Niet alle oefeningen worden door alle leerlingen gemaakt.
Oefeningen met een driehoekje voor, zijn geen basisleerstof.

●

Als er ‘SAMEN’ bovenaan de bladzijde staat, hebben we deze
bladzijde samen gemaakt of verbeterd: de juf controleert dit niet
meer.

●

We werken 2 keer per week in niveaugroepen met de 2 vierdes.
(met hulp van juf Cathérine)

●

Voorbereiding toets wiskunde: de herhalingsles van de sprong
bekijken en de moeilijke oefeningen of fouten opnieuw maken op
een kladblad.

●

De tafels moeten regelmatig thuis geoefend worden (wekelijks
tafeltoets). http://oud.onlineklas.nl/flash/Tafels%20oefenen.html

Nederlands
●

Wekelijks dictee op donderdag.

●

Voorbereiding controledictee: leerlingen moeten tonen dat ze
geoefend hebben (kladblaadjes meenemen naar de klas).

●

Voorbereiding toets Taalbeschouwing: belangrijke bladzijden staan
in fluo aangeduid in het werkboek. Regelmatig hoort bij het thema
nog een blad taalschat (vanbuiten kennen).

●

Om de 4 weken gaan we op vrijdagmiddag naar de bib:
(staat op maandag in de agenda)
○ eerste keer L4A: vrijdag 18/09
○ eerste keer L4B: vrijdag 25/09
○ We verwachten dat er gelezen wordt in deze boeken.

Wero
●

Wekelijks werken we rond actualiteit.

●

Na elk thema volgt een toets. De leerstof moet thuis herhaald
worden.

●

In de klas werken we aan leren leren:
○ Belangrijke leerstof aanduiden in fluo
○ Soms maken we een samenvatting
○ Aanleren hoe je iets kan instuderen
○ …

Godsdienst
●

Na elk thema volgt een toets (open boek) van godsdienst. Dat wil
zeggen dat leerlingen enkel de leerstof moeten kunnen toepassen
(ze moeten hiervoor niet studeren).

Bewegingsopvoeding
september - januari
L4A en L4B
maandagvoormiddag turnen
dinsdagvoormiddag zwemmen
februari - juni
L4A
maandagvoormiddag turnen
dinsdagnamiddag turnen
L4B
maandagvoormiddag turnen
donderdagvoormiddag turnen

Alvast bedankt voor jullie aandacht en medewerking.
Laat er ons een leerrijk en leuk schooljaar van maken.
Indien u met vragen zit of iets wilt melden, aarzel dan niet
om een bericht in de agenda te plaatsen of een mail te
sturen.

