
Info vierde leerjaar

Schooljaar 2021-2022



Wie zijn wij?

 4A: An Verboven

 4B: Caroline Verbeeck en Kris Ooms

 4C: Niels Schaeken

 4D: Tina Lucas en Kris Ooms

 Ondersteuner: Ann Moens



4A: An Verboven



4B: Caroline Verbeeck



4C: Niels Schaeken



4D: Tina Lucas



Kris Ooms

➢ Duo-partner van Tina op maandagvoormiddag

➢ Duo-partner van Caroline op maandag- en 

donderdag namiddag



Ondersteuner: Ann Moens

➢ Ondersteunt bij de spellinglessen in de 

klassen.

➢ Werkt mee in de differentiatiegroepen 

voor wiskunde.



schoolreglement

 tijdig op school ( 8u45 starten de lessen)

 ingang: Diestersesteenweg

 ouders wachten aan de parochiezaal of aan de 

zijkant van de Schaffensesteenweg. NIET voor de 

schoolpoort!

 Bij problemen, altijd eerst de klasleerkracht 

contacteren.

 schoolreglement op www.vlspaal.be

 enkel water als drank ( liefst in herbruikbare fles)

 fruitdag op woensdag 

http://www.vlspaal.be/


Belangrijke info 

• Alle communicatie verloopt via 
Questi: info van de leerkracht, 
nieuwsbrieven, …

• Leerkrachten contacteren kan  
ook via Questi.      



Schoolagenda

 graag elke dag nakijken, ook een week verder kijken

 toetsen: ° groen

° dag voordien

 Huistaken: ° blauw

° dag voordien

 Huistaken: soms een werkblad, soms iets voorbereiden 

maar zeker elke dag spelling oefenen. ( zie 

spellingboek en ringboekje in huiswerkmap)

 Lessen leren voor godsdienst, mens en maatschappij / 

wetenschap en techniek, spelling en wiskunde.



Nederlands

 Methode Nederlands Ziezo

 Sterk gefocust op LEZEN (leeswijzer)

 8 blokken (1 blok: 4 weken)

 Differentiatie: extra opdracht

 2 x per week (15 à 20 minuten) begrijpend en technisch 

lezen

 Klasbib met verwerkingsopdrachten

 Bezoek aan de bib in Beringen 4 keer per schooljaar



Spelling

 Spelling:  apart werkboek + ringboekje

 Elke week: korte toets op vrijdag

 Per blok: herhalingstoets

 Elke dag spelling oefenen!!!



Wiskunde

 Methode Katapult

 Getallen tot 100 000

 Kommagetallen tot op 0,001

 Leren werken met passer en geodriehoek ( zijn aanwezig in de klas)

 Differentiatie:  Juf Ann in de klas

 Individuele hulp indien nodig en op maat

 Wat kan thuis extra geoefend worden: - tafels

- klok

- cijferen



M&M/W&T

 Wij zijn op zoek naar een nieuwe methode van M en M/ 

W en T. Dit schooljaar proberen we enkele methodes 

uit. 

 Verkeerspark 3x per schooljaar (vervoer met auto’s)

 Uitstappen: zoveel mogelijk met de fiets, anders met 

de bus of met auto’s 

* Beringen: Mijnmuseum (met de fiets / met auto’s)

* Museum voor Natuurwetenschappen 

* Workshop: composteren kan je leren

* Bokrijk 

* Voetgangersdiploma

* Lego-educatie: leren programmeren

* Studio Globo



M&M/W&T

 Uitstappen gaan door zo lang dat we in code geel 

zitten.

 2 x per maand brengen aangeduide kinderen een 

krantenartikel naar voor in de klas. (zie actuakaart)

 Dagelijks bekijken we het Karrewietjournaal wanneer 

we onze boterhammen opeten.



Bewegingsopvoeding

 Maandag en vrijdag

 Donderdag: zwemmen van 16 december t.e.m. 17 maart

 Turnzak al meegeven: geen sportschoenen met donkere 

zolen, alles tekenen met naam aub. 

 T-shirt van de school kan gekocht worden, gelieve de 

maat te noteren in de agenda, kostprijs komt op de 

schoolrekening



Muzische opvoeding

 4 deeldomeinen:

muzikale opvoeding

beeldopvoeding

dramatiseren

dans/bewegingsexpressie

 Initiatie Frans

 2 culturele activiteiten:

- Haar en Snaar

- Film “Engel” op 30 november in het Casino



Weetjes
 Moest je nog vragen hebben, kan je ons bereiken via mail (zie brief 

Questi)

 We werken in de klassen met een beloningskaart: er kunnen stickers 
verdiend worden voor werkhouding en gedrag

 Er mogen terug traktaties worden meegebracht om een verjaardag te 
vieren. Uiteraard individueel verpakte dingen. Natuurlijk zet de 

leerkracht het kind die dag ook extra in de bloemetjes!

 Is het mogelijk om een doos papieren zakdoekjes mee te brengen?  

 We wassen regelmatig onze handen.  Wie wil mag ook zelf alcoholgel 
voor persoonlijk gebruik meebrengen.



WE SPRINGEN ER 

SAMEN IN! 


