Welkom
in het 2de leerjaar!

Infoboekje ouders

Schooljaar: 2019-2020

Woord van de klasleerkracht
Beste ouder(s),
Het is zover!
Uw zoon/dochter zit in een nieuwe klas en dat is even wennen.
Niet alleen aan de nieuwe meester, maar ook aan de andere manier van lesgeven, gewoonten,
de nieuwe methode van taal en niet te vergeten de afspraken en leefregels.
Deze brochure dient ter ondersteuning na deze infoavond, want er komt heel wat informatie op u af.
Mocht u naar de toekomst toe nog vragen hebben, aarzel dan niet om mij te contacteren
via e-mail: meestersjens@gmail.com. Alle vragen zijn welkom en ik zal ze voorzien van een passend
antwoord.
Ik wens jullie kind alvast een leerrijk schooljaar toe met een fijne samenwerking!
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HET ABC VAN L2
A

Agenda: w o r d t d a g e l i j k s i n g e v u l d e n a l l e d a g e n n a g e k e k e n d o o r d e l e e r k r a c h t .
Ouders kijken dit dagelijks na en paraferen.
Afspraken: De kinderen worden beoordeeld op aandacht, zorg en gedrag.
Deze aandachtspunten worden weergegeven in het rapport op het blad met
‘sociale vaardigheden’.
Afwezigheden : Zie schoolreglement. Vroeger op vakantie vertrekken tijdens de
schooluren mag niet! Eventuele gemiste lesuren zullen niet worden ingehaald.
Ook rapporten zullen niet op voorhand meegegeven worden.

B

Boeken: werkboeken voor t a a l , w i s k u n d e , spelling, godsdienst, schrift en verkeer.
Beloningen: positief gedrag wordt beloond met een leuk woordje,
schouderklopje, eens applaus krijgen door de kinderen van de klas.
Materiële beloningen worden tot het minimum beperkt. We moeten ons best
doen om er zelf beter van te worden. Niet om de beloning te willen krijgen.

Bewegingstussendoortjes: elke dag proberen we enkele bewegingstussendoortjes te
Integreren in het klasgebeuren. Zo is er een goede afwisseling tussen aandachtig werken en
een korte ontspanning.

C
D

:
Contractwerk: tijd-over-werkjes.
Als de k i n de re n een m o m e n t j e vrij hebben,
k u n n e n zij een werkje kiezen: k le urp laat, rekenopdracht, schrijfopdracht…
Differentiatie: Kinderen werken op hun niveau. Dat vertaalt zich in de werkboeken
zo dat niet elke werkschrift er hetzelfde zal uitzien op het einde van het
schooljaar. Sommige kinderen hebben meer werk verricht omdat ze nu eenmaal
heel bedreven zijn in een bepaald vakgebie d. Het belangrijkste is dat niemand zich
verveelt als hij/zij klaar is met de basisopdrachten. Basisopdrachten die natuurlijk
door alle kinderen moeten gemaakt worden, zodat ze een goede “basis” hebben
om naar het 3de leerjaar te gaan.

Drinkbus & koeken/fruitdoosjes: Graag stevig en goed afsluitend met NAAM erop.
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E

Eigen inbreng: nauw aansluitend bij de leefwereld van de leerlingen, is voor ons de
uitdaging. Betrokkenheid verhogen door: plaats te maken voor thema’s gekozen door
leerlingen, tijd te maken voor verhalen van kinderen. (iedereen heeft tenslotte
talenten)

F

Fruit: Zoals iedereen weet, is fruit gezond. Op sch ool verwachten we dat alle
kinderen minstens één stuk fruit eten. Graag in stukken gesneden. Dat is gemakkelijk!
Woensdag = fruitdag op school. We eten dan geen koeken op de speelplaats.

G

Godsdienst: hier gebruiken wij de methode Tuin van Heden 2. Hier krijgen ook alle
levensvragen van de kinderen een plek. Tijdens deze lessen wordt ook de eerste
communie voorbereid.
Groepswerk: ieder heeft zijn taak. Alle leerlingen nemen de verschillende
taken (materiaalbaas, stiltekapitein, tijdsbewaker…) op zich . (Doorschuifsysteem)

H

Huiswerk: een helpende hand is nooit overbodig. Maximum ± 20 minuten.
Wordt in de klas uitgelegd. Maandag, dinsdag en donderdag = huiswerk

I

ICT (computerles): in de klas proberen we het computergebruik in het klasgebeuren te
integreren doorheen de verschillende vakgebieden. Ook krijgen de kinderen
maandelijks een les ICT gegeven door onze ICT-leerkracht meester Sam.

J

Jarig?: snoepen op school is verboden. Een cake zonder de nodige extra’s op mag, maar
een gezonde verrassing is ook steeds welkom!

K

Klasafspraken: worden met de kinderen gemaakt en gevisualiseerd in de klas.

L

Lichamelijke opvoeding: lessen L.O. afgewisseld met zwembeurten.
Turnuniform van de school (zie schoolreglement).
Luizen: indien u luizen vaststelt bij uw kind, gelieve dit te melden aan de
klastitularis. Als school kunnen wij slechts informeren indien we op de hoogte
gesteld zijn.
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M

Muzische vorming: dit omvat beeldopvoeding, muzikale opvoeding, dramatisch
spel bewegingsexpressie en muzisch taalgebruik. Hier proberen wij zoveel mogelijk in
thema’s te werken aansluitend bij W.O. of bij het seizoen waarin we ons bevinden.
Maximumfactuur: bedraagt 90 euro (vastgesteld door het Ministerie van Onderwijs).
In deze 90 euro zitten al onze uitstappen vervat (excursies, toneel, theater, sportdag…).
Veel schoolmateriaal is beschikbaar in de klas. Dit materiaal gaat niet mee naar hu is.
Medicatie: de school dient geen medicatie toe. Indien nodig moet hiervoor een bijkomend
formulier voor worden ingevuld. (zie schoolwebsite: rubriek ‘info’ -> ‘medicatie op school’

N

Nieuwe leerstof: in het tweede leerjaar krijgen de kinderen een massa nieuwe leerstof
te verwerken. Deze nieuwe leerstof wordt telkens op dezelfde manier aangebracht.
Er wordt gewerkt met veel materiaal en dit materiaal wordt ook zichtbaar gemaakt
in de klas.

O

Oudercontact: november / april / einde schooljaar
(data worden meegedeeld in de maandelijkse nieuwsbrief)
Ongewettigd afwezig: dit wordt gemeld aan het CLB (Centrum voor Leerlingenbegeleiding).
Gevolgen: inhouden schooltoelage, niet uitreiken van het getuigschrift.
Ouderraad: wil je aansluiten bij een warme, gezellige groep mensen die het
schoolgebeuren mee vorm geeft? Aarzel dan niet om je aan te sluiten bij de ouderraad.
(meer info op de schoolwebsite).

P

Proeven / toetsen: In het 2de leerjaar wordt er nog niet gestudeerd voor toetsen.
Wel wordt de leerstof grondig herhaald in de klas. Toetsen worden telkens
voorafgaand aan het rapport meegegeven naar huis en gehandtekend terug
meegegeven. Eindtoetsen blijven op school en worden overlo pen tijdens het
oudercontact in juni. Er wordt op de toetsen niet geschreven of verbeterd.

Q

Quality (of toch liever kwantiteit?): Niet de hoeveelheid van het huiswerk, van de
gemaakte oefeningen, … telt. De kwaliteit ervan is zoveel belangrijker.

R

Rapport: 5 keer per jaar krijgen de kinderen een puntenrapport.
(herfst/kerst/krokus/ Pasen/ eindrapport)

S

Spelling: hiervoor gebruiken wij de methode Tijd voor Taal accent SPELLING .
Schrift/schrijven: herhaling kleine letters en verbindingen. Aanleren hoofdletters.
Heel belangrijk is een juiste pengreep en zithouding!
Schrijfpotlood (tot aan de herfstvakantie) Nadien gebruik van blauwe balpen/Frixion balpen.
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T

Tijdig op school: VOOR het belsignaal graag!
De schooluren vangen aan om 8.35 uur en 13.30 uur .
Taal: hiervoor gebruiken wij de methode Tijd voor Taal accent TAAL.
Tijdschrift (Zonnekind): zich abonneren hierop is totaal vrijblijvend. T och vind ik dit
persoonlijk een heel handig instrument in de klas. Mooie thema’s die aansluiten bij de
lessen WO, extra oefeningen en spelletjes. (indien er tijd over is)

U

Uitstappen: worden vooraf aangekondigd met een briefje. Sluiten aan bij de lessen
We trachten de kosten hiervoor steeds beperkt te houden. Een fijne leeruitstap
hoeft niet steeds veraf te zijn.

W

Wiskunde: wij werken met de methode Wiskidz. Er wordt aandacht gegeven aan
meten, meetkunde, getallenkennis. In de klas proberen we alles zo visueel mogelijk voor
te stellen (honderdveld, getalbeelden, maaltafels, … )
Welbevinden: Een kind moet zich goed voe len op school. Samen werken aan een
positieve klassfeer. Hiervoor organiseren wij lessen ‘sociale v aardigheden’ en werken
we in de klas met een charter waarbij attitudes (zowel positieve als negatieve)
centraal staan. Dit zijn dan onze werkpunten in de kla s.
Wereldoriëntatie: boekjes met verschillende oefeningen op het thema. (volgens
de loop van het jaar). Tijdens de lessen W.O. wordt er ook gewerkt aan
sociale vaardigheden.

~5~

X

Xzal hier snel afronden. ☺

Y

You have any questions for me?

Z

Ziektebriefjes (Z): geldig voor drie opeenvolgende ziektedagen. Na Z4, moet elke
afwezigheid gewettigd worden met een doktersattest. Bij ziekte: liefst ’s ochtends
telefonisch melden aan het secretariaat. (015 31 21 27)
Zorg op school: de klastitularis blijft de spilfiguur voor zorg. Hij is en blijft de
eerste aanspreekbron. Ouders komen dus best altijd eerst via de klastitularis.
Meester Bart en juf Ilse (zorgbegeleiders) komt helpen in de klas o.a. bij lezen, …
Goede afspraak: problemen tijdig melden!

---------------------------------------------------
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