
Info Vijfde Leerjaar

5A: Joke Thijs

5B: Kevin Steenhout

5C: Gertie Willems

5D: Kathleen Dockx



Voorstelling van het leerkrachtenteam

• ondersteuning en zorg: juf Katleen

Exelmans

• leerkrachten bewegingsopvoeding: 

juf Heidi, juf Katrien en meester Jef 

(beweging/zwemmen)



Wat maakt het 5de leerjaar moeilijk 

en wat is er nieuw?

• Zeer veel nieuwe leerstof voor wiskunde 

• Tempo ligt hoger omwille van de grote 
hoeveelheid leerstof 

→ differentiatie: niet elk kind krijgt dezelfde 
oefeningen of hoeveelheid oefeningen 

→Niet ingevuld = niet altijd erg!

• Leren leren en zelfstandigheid

• Frans als extra vak

• S.O. (Seksuele Opvoeding)



Frans

Nieuw !!

aanvankelijk allemaal enthousiast

thuis ook schriftelijk inoefenen 

in de klas: regelmatig een korte 
overhoring (schriftelijk of mondeling) 
en toetsen bij elk hoofdstuk 

volhouden om iedere dag te oefenen

woordgeslacht meteen erbij leren!!! 
(un/une)



Praktische zaken:

Agenda

• Wij noteren taken (blauw) of toetsen (groen) 
in de agenda.

• Leren plannen: taken en toetsen worden tijdig 
bij ‘planning’ ingeschreven.

• Taak van je kind: agenda klaarleggen

• Taak van de ouders: - elke dag agenda na te 
kijken

- paraferen

• Een handtekening/paraf betekent: gezien!



Ziekte

• Achteraan in de agenda zijn 4 strookjes. Deze 

kunnen door de ouders ingevuld worden. 

• Bij langdurige afwezigheid worden taken en 

brieven aan een vriendje meegegeven.

• Toetsen bijmaken bepaalt de leerkracht.



Allerlei

• Wiskunde: vooral zelfcorrectie aan de hand 
van de correctiesleutel

• Nederlands: vaak klassikaal verbeteren

• Spelling en Frans: onmiddellijk nagekeken 
door de leerkracht (niet afgegeven = niet 
nagekeken)

• Toetsen : 

- ondertekenen

- de volgende dag terug meegeven

- Frans en spelling: verbeteren met groen



• Voorwerpen zoveel mogelijk tekenen, zeker 

turnpantoffels, brooddozen, koekendoosjes, 

sjaals, handschoenen,… Anders: naar Open Hart

• Verjaardagen: Enkel voorverpakte traktatie 

(wafel, koek,…) Geen snoep en/of chips. 

• Houd je eraan a.u.b.! 

Het zou erg zijn als wij uw kind met de traktatie 

terug naar huis moeten sturen.



• Zelf drinken (alleen water!) meebrengen.  

• Eten in de klas.

• Woensdag = fruit en/of groenten

• MOS*-school: Koeken in een koekendoosje, géén 

koeken in hun plastic verpakking.

*MOS = Milieu Op School



Bewegingsopvoeding
Indien de coronamaatregelen het toelaten

• Zwemmen (eerste trimester op donderdag)

• Trefbal- en voetbaltornooi (voor herfstvakantie, 
buiten)

• Netbaltornooi (rond Pasen)

• Sportdag – eind juni (KIA-D-Max)

• Woensdagnamiddagactiviteiten: dansen, 
veldloop Hechtel, meerkamp, … = vrijblijvend!



Uitstappen in het vijfde:
Indien de coronamaatregelen het toelaten

 Webbekom (Diest):

-oriëntatieloop (21 september-ouders 

gezocht om te rijden!)

-uilen en braakballen (november)

 Technopolis

 Willewete Herkenrode



COMMUNICATIE:

• Questi

• Website van de school: 
www.vlspaal.be

• mail (schooladres van de leerkracht staat 

op de website van de school)

• Agenda van uw kind



Eventuele vragen …

Aarzel niet om ons te contacteren!


