
Welkom



Ondersteunende leerkrachten
• juf NATALIE CAUBERGS (zorgcoördinator voor het 1ste leerjaar)

• juf ELS VAN GENECHTEN

• komen dagelijks een half tot anderhalf uur ondersteunen in elke klas

Leerkrachten 1ste leerjaar
• juf Ann Vanzeir – 1A

• juf Kato Moons + Hanne Sijbers – 1 B

• juf Hanne Nuyts – 1C

• juf Sarah Ackx – 1D



L.O. 

• Meester JEF en juf Ellen (turnen)

• 2 keer per week

• Juf HEIDI VANHERLE en meester JEF (zwemmen)

• wekelijks tijdens 3de trimester

• donderdag

• turnzak: sportschoenen, gymshirt, zwart broekje, sokken, reserveonderbroek, een 

elastiekje voor de meisjes (GELIEVE ALLES TE TEKENEN)

• dagelijks 15 min. lopen in de voormiddag om concentratie te verhogen



Nederlands
Lezen met Mol en Beer



• Verschillende domeinen:

• lezen

• schrijven: spelling en schrijfbeweging oefenen

• luisteren en spreken

• creatief schrijven

• taalbeschouwing: taalsystematiek en taalschat



• Hoe thuis helpen?

• elke dag thuis korte momentjes lezen (max. 10 à 15 minuten)

• lezen leuk houden door er een spelletje van te maken

• letterkaartje uit doosje trekken en zo vlug mogelijk een woord vinden met die 

letter op een pagina in het leesboek

• om beurt een woord/zin/rij lezen

• woordkaartjes flitsen

• eens meelezen als het moeizaam gaat

• …

• Aanvankelijk lezen

• verhalen + steunwoorden (ik, mol, beer, an, tom, jas, pen…)

• uit steunwoorden letters losmaken bv. mol → m    o    l  (analyseren)

• inoefenen van deze letters in het werkboek

• letters opnieuw samenvoegen tot steunwoord (mol) of een nieuw woord (om of lol) 

(synthetiseren)

• zingend lezen: niet m-o-l, maar mmmmoooollll



• 2 keer per jaar wordt AVI-niveau afgenomen

• streefdoel:

• maart: avi M3 behalen

• juni: avi E3 behalen

• Voortgezet technisch lezen (2de deel van het schooljaar)

• leestechniek verder oefenen 

• leren begrijpend lezen (inhoudsvragen beantwoorden)

• leren samen lezen (tragere en snellere lezers lezen samen)

• leren plezier vinden in het lezen van boeken via de (klas)bibliotheek



Wiskunde
Katapult



• getallen tot 20

• bewerkingen tot 20

• meter, liter, kilogram, uur en half uur

• lijnen, punten, vlakke figuren (vierhoek, driehoek, ronde figuren)

• toepassingen (rekenvraagstukken i.v.m. bovenstaande onderdelen) 

• nu vooral veel begrippen:

• meer, minder, evenveel, bijdoen tot…, wegdoen tot…, eerste, laatste, voorlaatste, 

tussen, net na…, net voor… enz.

• materialen:

• werkboeken

• kopieerbladen

• scheurblokken

• doosje met getalbeelden en schijfjes – boekentas



• rekenmateriaal

• kaartjes met getalbeelden

• schijfjes

• vast patroon

• bovenaan links beginnen

• 2de bolletje daar onder

• 3de bolletje weer bovenaan

• enz.

• aftrekkingen

• eerst het laatste bolletje weg

• huiswerk

• gebruik a.u.b. schijfjes (niet op de vingers laten doortellen of terugtellen + niet 

laten raden)



• Splitsen (tot 10)

• oefenkaartjes mee naar huis

• zouden einde 1ste leerjaar uit het hoofd gekend moeten zijn

• nodig om brugoefeningen uit te voeren (bv. 7 + 5 = 7 + 3 + 2 = 12)

10

• notatie

4

3 1

“4 kan ik verdelen in 3 en 1”

“4 wordt gemaakt van 3 en 1”

“4 kan ik splitsen in 3 en 1”

4

4 0

2 2

1 3

3 1

0 4



Schrift
Karakter



• schrijven is voor de meeste kinderen heel erg moeilijk, dus heb GEDULD

• tot december schrijven we uitsluitend met potlood

• huiswerk

• binnenkort regelmatig letter- en woorddictee

• oefenboekje mee naar huis (vrij werk)

• elke dag thuis een beetje schrijven (GEEN UUR AAN 1 STUK)

• aandachtspunten:

• eerste lessen: herhalen van schrijfpatronen, correcte pengreep, houding…

• daarna leren we de letters schrijven

• eerste woordjes: letters worden nog los van elkaar geschreven

• nadien: woorden worden in 1 keer geschreven (zonder potlood op te heffen),            

behalve bij de ‘s’, ‘p’ en ‘f’

• lussen maken (bv. l, f, g): 1 ‘gaatje’ in het plafondlijn of de vloerlijn maken



• schrijflijnen

daklijn

plafondlijn

vloerlijn

kelderlijn



Godsdienst
Tuin van heden nu



• materialen:

• prenten (tekeningen van jezusverhalen, themabeelden)

• werkboek

• thema‘s:

• Mag ik zijn wie ik ben?

• 3 Jezusverhalen

• Geboorte en groei

• Ik heb een lichaam met veel mogelijkheden, maar ik kan niet alles

• Kerkelijk jaar:

• Allerheiligen en Allerzielen

• Kerstmis

• Op weg naar Pasen

• Maria



Mens en maatschappij / 
mens en techniek (W.O.)



• materialen:

• werkboekjes

• themabundels

• thema‘s:

• Verken je klas

• Wel in je vel

• Het is gemaakt

• Pluk de dag

• Dikke jas, dunne jas

• De vleermuis

• Verkeerslessen 

• Technieklessen (beebot, lichtje laten branden…)

• …



Muzische opvoeding



• domeinen:

• beeld (kleuren, knippen, plakken, scheuren, schilderen, tekenen, naar kunst 

kijken…)

• drama

• muzikale opvoeding (muziek beluisteren, maken, eenvoudige partituren lezen en 

tekenen…)

• dans

• mediaopvoeding (tijdschriften, computer…)

• portfolio 

• schrift met foto’s, werkjes, evaluaties van muzische activiteiten

• meegegeven bij rapport

• blijft op school (gaat mee naar 2de leerjaar)



Varia



Geldzaken

• maximumfactuur (90 euro/schooljaar) – zie schoolreglement website

• niet inbegrepen:

• schoolfotograaf

• wafelverkoop

• sponsorloop

• …

• strookjes aan schoolrekeningen/briefjes zo snel mogelijk getekend afgeven a.u.b.



Eten en drinken

• traktatie bij verjaardagen: voorverpakt fruit, koek, cake

• voormiddag: fruit - namiddag: fruit of koek

• drinken voor en/of na elke speeltijd (enkel water, geen smaakjes)

• afval van tussendoortjes zo veel mogelijk thuis laten/mee naar huis nemen

• brooddozen, koekendoosjes, fruitdoosjes, flessen van naam voorzien 



Boekentas

• elke dag mee naar huis/terug naar school:

• letterdoosje

• rekendoosje

• elastomap met 

• agenda

• rood en groen mapje (mapjes blijven in de elastomap zitten)

• elastomap met

• leesboekje

• gelieve de agenda ELKE DAG af te tekenen

• 4 afwezigheidsbriefjes achteraan in de agenda!



Werkschriften/werkblaadjes

• regelmatig op vrijdag ter inzage mee naar huis

• gelieve hier niet in te werken!

• fouten verbeteren kan wel

• op maandag terug mee naar school geven!

• op het einde van elke maand

• bundeltje/schriftjes mee naar huis

• BEWAREN (onderwijsinspectie)



Schooluren

• 8.45 uur tot 15.15 uur (op woensdag tot 12.20 uur)

• opvang vanaf 8.15 uur

• opvang tot uiterlijk 15.30, daarna worden de kinderen meegegeven met de Petteflet

• rij naar de kleuterschool vertrekt om 15.15 uur. Gelieve de kinderen een fluohesje

aan te doen. Kinderen kunnen afgehaald worden op de speelplaats van de 

kleuterschool (UITERLIJK om 15.35 uur, nadien worden de kinderen ook 

meegegeven met de Petteflet)

• kinderen tijdig naar school brengen a.u.b.

• de poort wordt om 8.45 uur gesloten



Oudercontacten

• eerste oudercontact in oktober (info volgt)

• di 7 en do 9 december na rapport 1

• di 22 en do 24 maart na rapport 2

• einde schooljaar (vrijblijvend)

• een bijkomend oudercontact is altijd mogelijk



Uitstappen

• zie kalender



Speelplaats

• ‘s morgens spelen alle kinderen op de bovenste speelplaats

• ‘s middags spelen alle kinderen op de onderste speelplaats

• voor- en namiddag spelen de kinderen van het 1ste (en een deel van het 2de) op de 

onderste speelplaats

Afspraken:

• maandag: alles op wieltjes (kinderen mogen een fiets, step, rolschaatsen… 

meebrengen + HELM!)

• dinsdag: alles met de bal (balspellen zijn toegestaan, echter geen voetbal)

• woensdag: krijtdag

• donderdag: spelletjesdag

• vrijdag: muziekdag + voetbal 



Vergeet niet!

• infofiche van uw kind te controleren (schrappen/aanvullen) – kreeg je op de openklasdag

• gescheiden ouders a.u.b. noteren

• emailadressen aanvullen (liefst mama en papa)

• belangrijke medische informatie

• gelieve het kaartje van de Petteflet aan de boekentas te hangen

• naam op huiswerk is voldoende (nummer hoeft niet)



Bedankt voor 
jullie 
aandacht!


