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WELKOM IN DE KLAS

Meester Bart
4A

13

14

Meester Wouter
4B

12

14

Meester Marnik
turnleerkracht

Juf Evelyn
NCZ

Juf Kaat
teamteacher

Juf Nele
RKG

AGENDA






werkinstrument voor de kinderen
leren plannen, praktische zaken leren regelen
alles komt op het bord, lln. noteren zelf in hun
agenda
ouders kunnen altijd iets noteren voor de
leerkracht
een nota van de meester kan genoteerd worden,
graag ondertekenen voor gezien
maandkalender om te plannen
(ook voor ouders handig)

W.O.






Mundo
“leren leren”
oefentoets:kan op de computer
worden ingeoefend
peilproef na elk thema
geen proefwerken over meerdere
thema’s

KLASBIBLIOTHEEK
TAAL





leesboek
Taalkanjers Spelling
Taalkanjers Taal woordsoorten, zinnen en
woordenschat
lezen: begrijpend lezen, spreken, luisteren, creatief
schrijven





WISKUNDE







Katapult: 8 katernen
basiskennis voor iedereen
uitbreiding voor wie meer aan kan (scheurblok)
oefeningen klassikaal besproken of door leerlingen
zelf verbeterd
peilproeven als controle, gevolg door remediëring
Rakkertje: voor inoefening bij proef

leesplezier is belangrijk
voorleesmomenten, leeshoek, klasbib
met lees- en weetboeken
leesboeken
mogen op vrije momenten gelezen
worden in de klas en mogen ook
meegenomen worden naar huis
weetboeken
sluiten dikwijls aan bij de thema’s van
W.O. en mogen enkel in de klas
gelezen worden

RAPPORTEN



twee perioderapporten
voor herfst- en paasvakantie
twee eindrapporten
december en juni (met oudercontact)

ZORG





eerstelijnszorg in de klas door de leerkracht:
klein klasje binnen de klas voor verlengde instructie
hoekenwerk wordt dit jaar opgestart
wekelijks komt juf Kaat enkele malen in de klas om te remediëren en om individueel te begeleiden bij
nieuwe leerstof (=preventief werken)
plusklas: voor wie meer uitdaging nodig heeft

TOETSEN, PEILPROEVEN EN PROEFWERKEN
ICT







controle op wat pas geleerd werd
worden gebundeld in een map en mogen steeds mee
naar huis genomen worden
peilproeven moeten worden ondertekend vooraleer een
rapport wordt meegegeven
proefwerken
evaluaties na een langere periode
voor de proefwerken (december/juni) wordt een schema
opgesteld
proefwerken kunnen tijdens de rapportbespreking
worden ingekeken maar blijven op school

HUISWERK EN STUDEREN











huistaak
steeds inoefening, herhaling van wat in klas werd geleerd
bij problemen met huiswerk niet zelf uitleg geven, maar
in agenda noteren en het kind stimuleren om uitleg te
vragen aan de meester
leren plannen
soms dagelijkse huiswerkjes
soms een taak tegen een bepaalde dag
soms alle huistaakjes bij het begin van de week
peilproeven ruim op voorhand aangekondigd op de
maandkalender
op zijn/haar verjaardag
“vrijkaart” die kan omgeruild worden voor een avondje
geen huiswerk
huiswerk moet in minder dan 20min. opgelost zijn
naast huiswerk hebben ze ook nog tijd nodig om te
studeren aan bepaalde vakken

LEVENSBESCHOUWING VOLGENS EIGEN KEUZE




katholieke godsdienst: juf Nele
niet-confessionele zedenleer: juf Evelyn
Islamitische godsdienst: nog onbekend









wekelijks de leerstof van taal,
wiskunde en W.O. op de
computer inoefenen
op een speelse manier de eerste
stappen van leren
programmeren
deze oefeningen kunnen thuis
ook dienen om te oefenen of om
een proef voor te bereiden
meester Bart voor beide klassen

BUITENSCHOOLSE
ACTIVITEITEN


sportklassen

L.O.






4A
turnen op dinsdag en
donderdag
zwemmen op vrijdag
4B
turnen op vrijdag en donderdag
zwemmen op vrijdag
zwemmen:
driewekelijks op vrijdag
wordt steeds in de agenda
genoteerd

NUTTIG OM TE WETEN
lln. krijgen basispakket schrijfgerief
dat altijd in de klas blijft, passer en
schaar wordt meegebracht van thuis
boeken en agenda hoeven niet
gekaft te worden

MUZISCHE VORMING





beeld (donderdag)
experimenteren met materialen
muziek
muziek beluisteren, waarnemen, beleven en … elke week een nieuwe hit o.l.v. meester Wouter voor
beide klassen
drama
kinderen worden uitgedaagd om zich te durven uiten in een speelse situatie

GIJS GOEBEZIG EN TESS HANDIG
Ken jij Gijs Goebezig en Tess Handig nog? Je loopt ze zo wat over
de hele school tegen het lijf. Gijs is een goedgemutste knaap die
iedereen graag gelukkig en blij wil zien.
Tess steekt Gijs een handje toe als hij het eens wat moeilijk heeft. Handig toch?
Samen geven zij ons nuttige tips om onze school om te toveren tot een plaats waar
iedereen zich super gelukkige voelt
Ze helpen ons om respectvol en verdraagzaam te zijn. Ze leren ons hoe we geweldloos
een conflict kunnen oplossen. En nog veel meer… !
We kijken nu al uit naar hun nieuwe avonturen.

SOVA






juf Greet is onze SOVA-coach
zij komt driewekelijks in de klas
training sociale - en communicatieve vaardigheden
methode "Rots en Water"
bedoeling om het zelfvertrouwen te versterken,
zelfbeheersing en -reflectie te verhogen

Hoogstraat 58
8800 Roeselare
051 23 19 76
www.sbsdevlieger.be
info@sbsdevlieger.be

