
Welkom in het 
2de leerjaar!



Wie zijn wij?

2A: Juf Nona

2B: Juf Martine en juf Lieve (woe)

2C: Juf Lieve (ma/do) en juf Laurien (di/woe/vrij)

2D: Juf Annelien

Contactgegevens vinden jullie terug vooraan in 
de agenda.



Ondersteunende leerkrachten

• Juf Natalie Caubergs (zorgcoördinator voor het 2de leerjaar)

• Juf Lieve Broekmans (ondersteuning)

• Juf Laurien Rogiers (ondersteuning)



Wat mee te brengen?

• Een lege pennenzak want schoolgerief krijg je op school

• Elastomap om het huiswerk en de agenda in te steken

• Een pasfoto voor onze verjaardagkalender 



Bewegingsopvoeding

• Juf Ellen Vannoppen (turnen)

• Juf Heidi Vanherle en meester Jef Kaerts (zwemmen)

• wekelijks tijdens 3de trimester

• Donderdag

→ turnzak: sportschoenen, gymshirt, zwart broekje, sokken, een haarelastiekje 

(GELIEVE ALLES TE TEKENEN)

→ dagelijks lopen we 15 minuten in de voormiddag om de concentratie te     

verhogen



Nederlands
Ziezo Taal 

Ziezo Spelling



→ 8 thema’s die ongeveer 4 weken duren 

→ Domeinen van Nederlands:

- Technisch lezen: leesteksten op 3 niveaus   

(zwak, middelmaat, sterk)

- Begrijpend lezen: vraagjes oplossen door ze 

in de tekst te gaan zoeken, soorten teksten …

- Schrijven: woordenweb maken en daarrond een tekst 

opbouwen (recept, dialoog, krantenartikel, …) 

- Spreken en luisteren: jezelf voorstellen, intonatie leren 

gebruiken, woordenweb maken en daarrond vertellen …

- Woordenschat en taalbeschouwing: samenstellingen, 

spelen met taal, naamwoorden, werkwoorden, verkleinwoorden 

…



→ Spelling:
- Hoorwoorden: de klanken die je hoort,schrijf je in letters op

(aap, ring, fiets, leeuw, stoeltje, park, keuken …)

- Regelwoorden: hoofdletters en leestekens, woorden op d/t, 

woorden op p/b, woorden op g/ch, samenstellingen, 

gesloten en open lettergrepen (bossen – eten)

- Weetwoorden: deze woorden moet je onthouden 

(ei/ij, ou/au) 



Wiskunde
Katapult



→ Getallenkennis: 

- herhaling tot 20 

- opbouw van getalbegrip tot 100: rekentaal, getallenlijn, 

tellen met sprongen, splitsingen

→ Bewerkingen:

- herhaling tot 20 

- optellen en aftrekken tot 100

- opbouw van de tafels: automatisatie van de maaltafels is 

heel belangrijk! 

Deeltafels brengen we aan, maar is geen eindterm voor het 2de

leerjaar.



→ Metend rekenen
- de inhoudsmaten: liter, halve liter, dl, cl

- de lengtematen: meter, halve m, dm, cm

- de gewichten: kilogram, halve kg, anderhalve kg, 100 gram

- de tijd: uur, half uur, kwart voor, kwart over

- geldwaarde: euro, cent tot 100

- temperatuur

→ Meetkunde 
- oriëntatieoefeningen, plattegrond, ruimtefiguren, vlakke 

figuren, hoeken, soorten lijnen, evenwijdigheid, loodrechte 

stand, symmetrie



Scheurblok: 

• Na elk Target/hoofdstuk krijgen de leerlingen dat deeltje mee naar 

huis. Blaadjes die niet gemaakt zijn, kunnen thuis verder ingevuld 

worden. Dit mag dan ook thuis blijven. 

• Het scheurblok werkt met knikker en kei blaadjes. 

• Knikker: basisleerstof

• Kei: uitbreidingsleerstof



Schrift
Karakter



→ Herhaling van de schrijfletters en hun 

verbindingen

→ Aanbreng van de hoofdletters

→ Aandacht voor: 

- schrijfhouding

- pengreep

- bladligging

- zithouding



→ Schrijflijnen

daklijn

plafondlijn

vloerlijn

kelderlijn



Godsdienst
Tuin van heden nu



→ Maandelijks 1-2 thema’s

→Aandacht voor kerkelijke feesten



Mens en maatschappij/ 
Mens en techniek 

werkboeken van 
Wereldkanjers 



Muzische opvoeding



→Domeinen:
• Beeldopvoeding (kleuren, knippen, plakken, scheuren, schilderen, tekenen, naar 

kunst kijken…)

• Dramatisch spel (toneel, uitbeelden …)

• Muzikale opvoeding (muziek beluisteren/maken, eenvoudige partituren lezen en 

tekenen…)

• Bewegingsexpressie 

• Muzisch taalgebruik (gedichten voordragen…)

• Mediaopvoeding 

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

• meegegeven bij rapport

• blijft op school (gaat mee naar het 3de leerjaar)



Varia



Geldzaken

→ Maximumfactuur (90 euro/schooljaar) – zie schoolreglement 

website

• niet inbegrepen:

• schoolfotograaf

• wafelverkoop

• sponsorloop

• …



Eten en drinken

• Geen snoep (ook niet als traktatie voor verjaardagen)

• Traktatie voor verjaardagen moet voorverpakt zijn (coronaproof)

• We proberen elke voormiddag fruit te eten en namiddag een koekje

• Wij drinken enkel water op school!

• Afval blijft thuis 

• Brooddozen, koekendoosjes, fruitdoosjes, flessen … van naam voorzien

• We eten altijd in de klas



Agenda

→ Elastomap om huistaken, agenda en briefjes in te steken.

→ Gelieve de agenda ELKE DAG af te tekenen.

→ 4 afwezigheidsbriefjes achteraan in de agenda.

→ Huiswerk:

- Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag

- Elke dag oefenen voor lezen en de tafels (indien aangebracht)

- Kan bestaan uit: schrift, spelling of wiskunde

- Boeken van de bib worden op donderdag meegeven en moeten op 

maandag terug aanwezig zijn in de klas! Verloren of beschadigde boeken 

worden aangerekend aan het kind.



Te laat komen

→ Kinderen tijdig naar school brengen a.u.b.!

→ De poort wordt om 8.45 uur gesloten.



Oudercontacten

→ 7 en 9 december (na rapport 1 op 3 december)

→ 22 en 24 maart (na rapport 2 op 18 maart)

→ Een bijkomend oudercontact is altijd mogelijk via nota in de agenda of mail.



Uitstappen

→ zie schoolkalender



Bedankt voor 
jullie 
aandacht!


