
 

Welkom in het eerste leerjaar ! 
 
 
 
 
 
 
 
Beste ouders, 
 
 
Deze infobrochure geeft jullie heel wat informatie betreffende de 
leerinhouden en werking in het eerste leerjaar. Onderstaand overzichtje  
helpt jullie op weg om snel de juiste informatie terug te vinden. 
Immers, goede afspraken maken goede vrienden. 

Groetjes, 
juf Sabine 
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A. LEERKRACHTEN EN BEGELEIDERS 
 

Sabine Sohier klastitularis  
 
Kim Meyers – Kristel Vandenabeele turnjuf - zwemjuf 
 
Martine Nemegeer zorgjuf 
 
Stefanie Decoster ICT-juf -  taalinitiatie 

Frans 
 

Elke Debremaeker zorgcoördinator 
 

Barbara Heylen CLB-begeleidster 
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A. LEERINHOUDEN 
 
1. Wiskunde 
 
In wiskunde zijn er  vier domeinen: getallenkennis, bewerkingen, meetkunde 
en meten en metend rekenen. In elk van deze domeinen worden er dan ook 
‘toepassingen‛ gegeven. 
 
Enkele typische leerinhouden die in het eerste leerjaar aan bod komen: 
 

Getallenkennis 
hoeveelheden tot 20 tellen, benoemen, vergelijken, ordenen, begrippen 
meer, minder, evenveel, niet evenveel toepassen 
natuurlijke getallen tot 20 op  getallenas plaatsen, de getallen met 
hoeveelheid associëren, sprongen maken op de getallenas 
hoeveelheden splitsen 
het dubbel en de helft van een hoeveelheid nemen 
 
Bewerkingen 
de optelling en de aftrekking tot 20 kunnen oplossen, de begrippen 
meer,  minder, tel bij, trek af, vermeerder, verminder, de optelling, de 
aftrekking, het verschil, de som kunnen toepassen 
bewerkingen in situaties kunnen omzetten en omgekeerd 
  
Meten en metend rekenen 
meten met de meetstok, gieten met liter, wegen met kilogram 
het meetresultaat verwoorden 
het uur en half uur  lezen en aanduiden op de klok 
betalen met euro‛s tot 20 euro 
betalen met centen tot 20 cent 
 
 
 
Meetkunde 
Zich ruimtelijk kunnen oriënteren in de ruimte, op een plattegrond, in 
een doolhof 
vlakke figuren benoemen, classificeren, kunnen tekenen 
allerlei kenmerken benoemen bij vlakke figuren  
aanzet tot evenwijdigheid, symmetrie, loodrecht, kijklijnen, 
spiegelbeelden 
bouwsels nabouwen, plattegrond van een bouwsel aanduiden 
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2. Nederlands 
 
Hiervoor hanteren we de methode Ik lees met hup – tijd voor taal. 

Lezen  
In het eerste trimester wordt het technisch lezen van twee- en 
drieletterwoorden aangeleerd. We vertrekken vanuit een 
globaalwoord in een verhaal om een leesletter aan te leren. Deze 
letter herkennen we auditief en visueel in andere woorden. Van zodra 
we enkele letters kennen, bouwen we wisselrijen. Het analyseren  in 
letters en het synthetiseren tot een woord is de basis van het lezen. 
In het tweede trimester wordt de leestechniek van vierletterwoorden 
in leeslesjes verder geoefend. In het derde trimester wordt 
aandacht geschonken aan het technisch lezen van meerlettergrepige 
woorden, de hoofdletters en aan het begrijpend lezen. 
 
Schrijven 
In het eerste trimester kopiëren we het globaalwoord. We leren de 
schrijfletter schrijven. We verbinden de letter  in een woord. 
In het tweede trimester oefenen we met de methode spelweg, waarbij 
drieletterwoorden worden geoefend. 
In het derde trimester leren we vierletterwoorden foutloos schrijven. 
De schrijfvaardigheden passen we toe in een eenvoudig verhaal bij een 
prent. De leestekens punt, uitroepteken en vraagteken leren we 
toepassen. 
 
Luister- en spreekopdrachten 
een gesprekje rond een leesles, besprekingen van meningen, 
uitbreiding van woordenschat, taalspelletjes, …. 
 

3. Godsdienst 
 
Er wordt gewerkt met de methode ‘Tuin van Heden”. 
Speciale kerkelijke feesten worden in de kijker geplaatst, er worden er 
drietal vieringen met de klasgroep uitgewerkt en voor de rest wordt er met 
thema‛s gewerkt. Hieronder een beknopte opsomming: 
Mag ik zijn wie ik ben? /Jezus en de kinderen / Allerheiligen en Allerzielen 
/ Geboorte en groei / de advent / Kerstmis / Ik heb een lichaam met vele 
moelijkheden / Jezus roept de leerlingen /de veertigdagentijd / Maar ik 
kan niet alles / Pasen / Maria en moederdag / Een vader met twee zonen / 
Water 
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4. Wereldoriëntatie 
 
Dit is een zeer ruim leerdomein. De lagere school werkt met de methode 
Mundo. 
Actualiteit maakt hiervan eveneens deel uit. 
Ook verkeersopvoeding krijgt hierin zijn plaats toegewezen. 
In de ganse lagere school wordt er gewerkt met de methode ‘Wegwijzers‛. 
Dat ICT (computergebruik in de klas) ook hieronder valt, is niet 
verwonderlijk. 
Verder is er ook aandacht voor milieuzorg op school: Er worden op 
geregelde tijdstippen ‘MOS‛-activiteiten georganiseerd: het verkennen van 
het konijnen- en vlinderpad. 
Jaarlijks kan er ook een project uitgewerkt worden. 
Technologie komt ook aan bod. 
 
 
 5. Muzische opvoeding 
 
Dit is zoveel meer dan enkel liedjes zingen ! 
Dit leerdomein kan je eigenlijk opsplitsen in subcategorieën: 
Beeldende kunst / beweging en dans / drama en theater / muziek / taal. 
We halen onze inspiratie uit de basismap “Muzische vorming”. Ook hier 
werkt de ganse lagere school met deze basismap. 
 
 
6. Bewegingsopvoeding 
 
Deze lessen zijn in handen van de turn- en zwemjuf. Zwemmen, atletiek, 
balsporten en nog zoveel meer komen jaarlijks hierin aan bod. 
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7.Taalsensibilisering 
 
Bij talensensibilisering gaat het niet om het leren van vreemde talen, maar 
wel om het leren over vreemde talen. Het hoofddoel is om een positieve 
houding te ontwikkelen bevorderen ten aanzien van andere talen en 
culturen. Daarnaast worden de taalvaardigheden en de interculturele 
vaardigheden versterkt. In verschillende Europese landen werden met deze 
aanpak al veel positieve ervaringen opgedaan en ook in België wordt er meer 
en meer aandacht aan besteed. Met behulp van de methode “Talen op een 
kier” krijgen de leerlingen verschillende activiteiten aangeboden om op een 
leuke manier kennis te maken met verschillende talen en culturen.  
 
 
 
8.Taalinitatiatie Frans 
 
Dit zijn geen lessen waarbij kennisoverdracht centraal staat, maar wel het 
ontdekken van de Franse taal. De belangrijkste doelen van de lessen 
taalinitatie bestaan erin het taalplezier te bevorderen, het taaldenken te 
prikkelen en het basisvertrouwen van het kind versterken .  Kinderen die 
deze vaardigheden en houding verwerven, hebben ongetwijfeld meer kansen 
op welslagen in het aanleren van om het even welke taal op latere leeftijd.  
 
De methode die we hiervoor gebruiken heet ‘Oh là là‛. Aan de hand van 
beeldende verhalen, meeslepende liedjes en speelse muzische activiteiten 
wordt ervoor gezorgd dat kinderen onbewust Franse woorden en 
eenvoudige omgangsvormen meepikken. Op die manier beleven de kinderen 
veel plezier aan het eerste contact met de Franse taal.  
 
 
 
C. KLASAFSPRAKEN 
 
1. Klasreglement 
 

✓ Wanneer de rijen op de speelplaats bij het eerste belsignaal gevormd 
worden, stoppen de kinderen met spelen en gaan naar hun rij, waar ze 
zich alfabetisch opstellen. Na een minuutje rinkelt de tweede bel: dan 
wordt er stilte verwacht. 

✓ Er wordt teken gegeven om de klas in stilte  binnen te gaan.  
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✓ Elk kind heeft gedurende één maand een vaste plaats in de klas. Na 
deze termijn “verhuizen” de leerlingen van plaats. De leerkracht 
plaatst de kinderen zelf of ze mogen in de maand juni kiezen. 

✓ Bij het verlaten van het klaslokaal staan de kinderen in stilte recht 
achter hun bank en verlaten de klas. 

✓ Enkele klasregels: eerlijkheid duurt het langst – iedereen speelt mee 
-we leven en werken in een propere en verzorgde klasruimte – ruzies 
worden uitgepraat en niet uitgevochten – pesten kan echt niet – 
toiletbezoek kan enkel tijdens de pauzes of in noodgevallen tijdens de 
klasuren – hand opsteken om het woord te vragen – we helpen elkaar 
waar we kunnen – we staan niet zomaar recht in het midden van de 
lessen 

 
 
2. Beloning- en strafsysteem  
 

We werken in onze klas met een streepjessysteem. Op woensdag en 
vrijdag kan je kind een plaatsje vooruit op weg naar de schat. Bij drie 
babbelstreepjes of meer gaat je kind niet vooruit. Van zodra je kind in 
de schat aankomt, mag hij/zij een schat kiezen.  

 
 
3. Mappen, dossiers en hun indeling 
 

✓ De leerlingen hebben een huiswerkmap waarin ze hun agenda, 
blaadjes, leesboek of schriftje kunnen stoppen om hun taken te 
maken.  

✓ Ieder kind heeft een ringmap A4 met een rug van 4 cm met 
hefboomsysteem om de werkjes uit de klas te bundelen. Om de 14 
dagen gaat werkmap en invulboekjes ter inzage mee naar huis. 

✓ De indeling van de map gebeurt met tussenschotten.  
✓ De toetsen worden verzameld in een rode toetsenmap. Van zodra er 

enkele toetsen afgenomen zijn, gaat die map mee naar huis. Van de 
ouders wordt verwacht dat de toetsen getekend worden. 

 
 
 
4. Agenda‛s 
 
Agenda‛s worden door de leerlingen van het vierde leerjaar ingevuld. Na de 
krokusvakantie kunnen de kinderen dit zelf. Ik controleer de agenda‛s elke 
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dag. Van de ouders wordt er verwacht dat de agenda dagelijks  getekend 
wordt.  
Medelingen worden best op een los briefje geschreven en bovenaan in de 
huiswerkmap gelegd. 
 
5. Huistaken 
 
Huistaken en lessen  worden steeds in de agenda genoteerd. Elke dag wordt 
er ongeveer 10 minuten ingeoefend. 
 
 
 
6. Afwezigheden 
 
Afwezigheden moeten steeds gemeld worden. (via zus of broer of 
telefonisch) 
Wanneer een kind afwezig is wegens ziekte bv. kan u zelf een briefje 
schrijven dat u van de school krijgt in het begin van het schooljaar. Dit kan 
enkel wanneer uw kind niet langer dan drie opeenvolgende kalenderdagen 
afwezig is. Als uw kind in de week voor de vakantie ziek valt, is een 
doktersbriefje ook noodzakelijk. Opgepast: u mag per schooljaar maximaal 
vier van deze briefjes indienen. Vanaf dan dient u een doktersattest binnen 
te brengen. 
Een voorbeeldje: Als uw kind vrijdag ziek is tot de maandag daaropvolgend, 
dan zijn dit dus vier kalenderdagen en hebt u een doktersattest nodig. 
 
 
7. Contractwerk 
 
Contractwerk (CW) is een systeem waarbij leerlingen een takenpakket 
voorgeschoteld krijgen dat binnen een afgesproken tijdspanne zelfstandig 
afgewerkt moet worden. De kinderen krijgen een werkbundeltje aangepast 
aan hun werktempo en niveau. 
Maandelijks vanaf januari  wordt er 1 contractje aangeboden, wat het 
jaartotaal op 4 contractwerken brengt. 
 
 
8. Toetsen en rapportering 
 
De vorderingen, kennis en vaardigheden van uw kind worden op regelmatige 
basis getest. De neerslag hiervan vindt u in het schoolrapport, dat het kind 
vergezelt van het eerste tot en met het zesde leerjaar. 
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Jaarlijks zijn er een zestal rapporten: oktober, december, januari, maart, 
mei en juni.  
De rapporten zijn zodanig opgesteld dat dagelijks werk (toetsen doorheen 
het jaar) voor 1/3 meetelt en de grote eindtoetsen voor 2/3. 
Ook voor muzische vorming en attitudevorming is er elk trimester een 
rapportje: de beoordeling hiervan is niet in cijfers uitgedrukt, maar op een 
schaal van ++ naar --. 
Het leesniveau van uw kind wordt ook op de voet gevolgd: in het 
schoolrapport kan u dit terugvinden op de leescurve. 
Elk rapport moet steeds gehandtekend worden. 
Intern worden er ook nog 2 spelling- en wiskundetoetsen afgenomen. 
 
 
9. Zieke leerlingen 
 
Wanneer uw kind ziek is, worden de meeste taken meegeven naar huis. 
Wanneer uw kind gedurende een langere periode afwezig was, kunnen we 
een beroep doen op de zorgjuf om onbegrepen zaken uit te leggen, vooral 
als dit om nieuwe leerstof gaat.  
 
 
10. Bibliotheek 
 
In de klasbibliotheek kan uw kind op vrijwillige basis steeds een boek 
ontlenen: er is zeker voor elk wat wils ! 
We werken met een wekelijks systeem vanaf december. Een boek kan 
natuurlijk langer gehouden worden, maar we bieden elke week de kans om 
een nieuw boek te ontlenen.  
 
11. Lessenrooster 
 
Begin schooljaar wordt een lessenrooster opgesteld. De uren van zwemmen 
en turnen worden in het begin van het schooljaar meegedeeld. 
 
 
12. Speelgoedkoffers en/of spellokaal 
 
Bewegen is belangrijk, ook tijdens de “speel”-tijden !  
Vandaar dat de school speelkoffers aanbiedt tijdens de pauzes. 
Elke  voormiddag krijgen de leerlingen een koffer . Als het regent blijft de 
koffer in de klas. 
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D. PRAKTISCHE INFORMATIE 
 
1. Uitstappen en belangrijke data 
 
Jaarlijks worden er enkele uitstappen georganiseerd: wat cultuur 
meepikken in het cultuurcentrum Den Blank, schoolreis, sportdag, 
uitstappen rond onze MOS-werking, …. 
Meer informatie hieromtrent vindt u zeker op onze schoolkalender en in 
onze kennismakingsbrochure (ook online te raadplegen). 
 
 
2. Boterhammen, soep en warme maaltijden 
 
Indien uw kind regelmatig warm eet op school of soep bestelt, kan u dit 
best bij het begin van elke maand regelen. Meester Danny  stuurt 
hieromtrent steeds een mail met de nodige gegevens. 
Soep en warm eten moeten dus steeds besteld worden, zodat we de 
cateringservice hiervan op de hoogte kunnen brengen (juiste aantallen, 
voldoende soep,…). 
Boterhammen meebrengen gebeurt best in een plastic boterhammendoos, 
met naam erop. Zo vermijden we weer wat nutteloos afval. 
 
 
 
3. Koek en drank 
 
Uw kind kan op school drank bestellen. Dit gebeurt via jetons. De 
leerkrachten noteren dit op een lijst en op het einde van de maand wordt 
dit dan doorverrekend via uw schoolfactuur. 
De kinderen hebben de keuze tussen chocomelk, fruitsap, appelsap 
multivruchtensap, yoghurtdrankje en water. 
Indien uw kind zelf drank meebrengt, liefst geen brikjes en blikjes ! 
Laat ze de drank meebrengen in drinkbekers of herbruikbare flesjes. 
Snoep wordt niet meegegeven naar school. Een gezond tussendoortje voor 
de ochtendspeeltijd is natuurlijk aan te raden. 
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4. Vieringen 
 
Twee keer op een jaar houden we in de klas een bezinningsmoment, een 
korte viering en dit naar aanleiding van belangrijke kerkelijke feestdagen: 
een adventsviering en een paasviering. 
 
 
5. Verjaardagen 
  
Deze worden steeds gevierd in de klas met een liedje en een dansje. 
Vaak brengen de jarigen ook iets mee voor de andere kinderen. 
Mogen we vragen om geen snoep mee te geven ? Een koek of cake is geen 
probleem. Maar chips en dergelijke laten we best thuis. 
 
 
6. Tijdschriften 
 
 In het begin van het schooljaar krijgt u een lijst waarop u tijdschriften 
voor uw kind kan bestellen. Deze worden via de schoolfactuur verrekend. 
Ik denk bv. aan Zonnekind, Leesleeuw.  
Dit is volledig vrijblijvend. Er wordt hiermee in de klas niet gewerkt. 
 
 
7. Kosteloos materiaal 
 
Jaarlijks krijgen de kinderen van school enkele materialen gratis ter 
beschikking om mee te werken. Sommige materialen dienen ze twee tot drie 
jaar te gebruiken. Andere materialen gebruiken ze een gans jaar, maar 
worden op het eind weer opgehaald. 
Meer informatie vindt u op onze website onder het luik “Meer – Informatie 
– organisatorisch – schoolbenodigdheden”. 
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8. Turnmateriaal 
 
De leerlingen hebben aangepaste kledij nodig voor de turnlessen. 
Een T-shirt van school is verplicht. Een sportbroek kan u eventueel ook op 
school bestellen, maar is geen verplichting. Zie ook weer onder het luik 
schoolbenodigdheden op onze site. 
 
9. Schoolbrochure 
 
De voornaamste afspraken en regels van de school vindt u ook weer op onze 
site terug onder MEER – informatie – pedagogisch – schoolbrochure. 
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