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B. LEERINHOUDEN 
 

1. Wiskunde 
 

Er wordt gewerkt met de methode ‘de Nieuwe Pluspunt'.  
Deze omvat 13 blokken van ongeveer 10 lessen.  
Daarnaast is er per blok een herhalingstaak voorzien en een evaluatie.  
Er wordt gewerkt met drie werkschriftjes a, b en c , een leertakenschrift, 
een werkschrift en een lesboek.  
Het eerste trimester is vooral herhaling en verdieping van het derde 
leerjaar. Vanaf januari wordt er nieuwe leerstof aangebracht.  
In wiskunde zijn er een viertal domeinen: getallenkennis, bewerkingen, 
meetkunde en meten en metend rekenen. In elk van deze domeinen worden 
er dan ook ‘toepassingen‛ gegeven (cfr. De ‘vraagstukken‛ van vroeger). 
 

Enkele typische leerinhouden die in de kippenklas aan bod komen: 
● Getallenkennis 

natuurlijke getallen tot 100 000 lezen en schrijven  
gebruik maken van de termen en symbolen tienduizendtal (TD) en 
honderdduizendtal (HD)  
breuken interpreteren en gebruiken als een verhouding (bv. voor een 
kansaanduiding) 
breuken lezen en schrijven 
gebruik maken van de termen en begrippen i.v.m. breuken (bv. teller, 
noemer, stambreuk, …) 
breuken vergelijken, ordenen en onder meer aanduiden op een 
getallenlijn 
breuken herstructureren (bv. 9/4 is 2 en ¼) 
kommagetallen tot op 1 duizendste nauwkeurig lezen en schrijven 
gebruik maken van de termen en symbolen: tiende (t), honderdste (h), 
duizendste (d), komma en kommagetal 
kommagetallen vergelijken en ordenen op een getallenlijn 
breuken omzetten als kommagetal en omgekeerd (bv. 0,1 is 1/10) , 
kommagetallen (her)structureren (bv. 0,75 is 0,50 en 0,25) 
ervaringen opdoen met negatieve getallen (bv. -3°C) 
negatieve getallen lezen, schrijven en vergelijken in concrete situaties 
tabellen, grafieken, staaf- en cirkeldiagrammen lezen, interpreteren en 
opstellen 

 
● Bewerkingen 

symbolen en termen i.v.m. bewerkingen correct gebruiken (bv. aftrektal, 
aftrekker, …)  
ervaren en toepassen dat de plaats van termen/factoren wel/geen 
invloed heeft op de bewerkingen (bv. 7 + 4 = 4 + 7) 

- hoofdrekenen: optellen en aftrekken tot en met 1000 
vermenigvuldigen met en delen door 10/100/5/50 

 



gelijknamige breuken optellen en aftrekken 
eenvoudige kommagetallen optellen en aftrekken 
schattend rekenen om de uitkomst van een berekening 
globaal te controleren  
… 

- cijferen: tot drie cijfers na de komma / tot 100 000 
delen tot op een duizendste nauwkeurig 
vermenigvuldigen met 2 getallen in de 
vermenigvuldiger (Bv. 123 x 56 = 6888)  

- toepassingen: verhoudingen vergelijken en het ontbrekende  
verhoudingsgetal berekenen bij rechtevenredige 
grootheden (bv. aantal – prijs) 
in concrete situaties het begrip ‘gemiddelde‛ 
verduidelijken en berekenen 

 
● Meten en metend rekenen 

de lengtematen (km – m – dm – cm – mm), gewichten (kg – g – ton), 
inhoudsmaten (l – dl – cl - ml), oppervlaktematen (m² - dm² - cm²) 
kennen, gebruiken en toepassen (in vraagstukken bv.) 
resultaten van metingen en berekeningen lezen en noteren met 
meerdere maateenheden (bv. 4m 23cm) en als kommagetal met één 
maateenheid (bv.  4,23m) 
de omtrek van vlakke figuren meten en van de gekende vlakke figuren 
berekenen en hierbij de eigenschappen van de zijden gebruiken (bv. het 
vierkant) 
de oppervlakte van een figuur bepalen door ze te beleggen met 
vierkanten van 1 m², 1dm² of 1cm² 
de basisformule (b x h) voor oppervlakteberekening van rechthoeken en 
vierkanten begrijpen 
berekeningen maken rond tijd, tijdsduur, tijdstippen, tijd aflezen,… 
geldwaarden noteren en gebruiken en er berekeningen mee maken 
temperatuur aflezen, noteren 
 

● Meetkunde 
Zich ruimtelijk kunnen oriënteren (zich mentaal verplaatsen in de 
ruimte) via voorstellingen zoals kaarten, foto‛s, plattegronden,… 
punten, lijnen en oppervlakken ervaren, herkennen, benoemen, tekenen 
begrippen zoals horizontaal, verticaal, (overstaande) zijde(n), omtrek, 
hoogte, basis, diagonaal, straal, middelpunt, diameter, … beheersen 
vlakke figuren (vnl. de vierhoeken en driehoeken) benoemen en 
classificeren 
vierkanten, rechthoeken, driehoeken en cirkels tekenen  
allerlei kenmerken benoemen bij vlakke figuren 
evenwijdigheid, symmetrie, loodrecht, aanzet tot gelijkvormigheid, … 

 

 



2. Nederlands 
 
Hiervoor hanteren we de methode ‘Tijd voor Taal accent‛. 
 
Deze handleiding omvat tien thema's van telkens drie weken, verdeeld over 
twee taalboeken en twee werkschriften.  
Tijdens de eerste twee weken wordt er basisleerstof aangebracht. De 
derde week is een accentweek waarbij leerstof kan herhaald of verdiept 
worden. Er worden die week ook toetsen afgenomen.  
 
In alle taallessen komt taalbeschouwing aan bod. Taalsystematiek wordt 
vanaf het vierde leerjaar in aparte lessen gegeven. We bekijken de taal als 
een structuur van klanken, woorden, zinnen, teksten en betekenissen. We 
gaan daarbij uit van levend taalgebruik en zinvolle contexten. Anders 
begrijp je niet hoe taal werkt. We gaan ook zoveel mogelijk speels te werk.  
In de lessen taalsystematiek komen de volgende inhouden aan bod: 
nadenken over de tweeledigheid van de zin: onderwerp, wat over het 
onderwerp gezegd wordt; nadenken over andere zinsdelen dat het 
onderwerp; nadenken over woorden en woordsoorten: werkwoorden, 
lidwoorden, zelfstandige naamwoorden, bijvoeglijke naamwoorden.  
 
De luister- en spreeklessen komen binnen het vierde leerjaar zeer 
regelmatig aan bod. Belangrijke inhouden zijn o.a.: spreektaken 
voorbereiden aan de hand van oriëntatievragen, spontane spreekdurf, 
personen omschrijven, antwoorden op vragen, informatie achterhalen, 
spreektaalvormen omzetten in standaardtaal, gespreksregels in acht nemen, 
overtuigend spreken, hoofdgedachte achterhalen, …. 
 
Lezen komt ruim aan bod in alle thema's. Lezen wordt gezien als een 
natuurlijk proces, waarbij we proberen de tekst te gebruiken waarvoor hij 
bedoeld is. Zo is het bijvoorbeeld mogelijk dat er al eens interessante maar 
moeilijkere leestechnische teksten aan bod komen. De uiteindelijke 
bedoeling is dat alle kinderen gemotiveerd blijven om te lezen en om te 
begrijpen wat er gelezen wordt. De kinderen moeten af en toe geprikkeld 
worden om een iets moeilijkere tekst toch aan te vatten.  
 
Bij de schrijflessen komt het er in het vierde leerjaar vooral op aan dat de 
kinderen inzicht verwerpen in het schrijfproces. De strategieën om tot 
goed schrijven te komen, worden daarom meermaals in de lessen 
gehanteerd, zodat de leerlingen hun schrijven zelf aan de hand van 
verschillende strategiestappen kunnen verbeteren.  
Spelling is ook een aspect van schrijven. Hierover verder meer info.  
Wat geleerd wordt in de spellingslessen  kan toegepast worden in de 
schrijflessen.  

 



Er worden regelmatig schrijfopdrachten uit 'Tijd voor Taal accent' 
gemaakt. Deze worden aangevuld met motiverende schrijftaken uit de 
methode ‘Het schrijfpaleis‛. 
 
Voor spelling hanteren we dezelfde methode. 'Tijd voor taal accent' werkt 
met vijf spellingstrategieën. De kinderen leren spellen vanuit: een 
hoorstrategie ('je schrijft wat je hoort); een onthoudstrategie ('je 
onthoudt de schrijfwijze van het volledige woord'); een regelstrategie ('je 
past de regel toe, bijv. hond met d want honden'); een analogiestrategie 
('je schrijft bijvoorbeeld schip net als school'); een zoekstrategie ('je 
zoekt de schrijfwijze van het woord op in een woordenboek'). 
 
Er worden 20 woordpakketten aangebracht. De nieuwe woorden staan 
steeds bovenaan in het werkschrift waarin ze werken tijdens de les. 
Aanvullend worden er nog werkbladen voorzien om thuis of in de klas de 
leerstof extra in te oefenen. Enkele onderwerpen die aan bod komen:  
verenkelen en verdubbelen; samengestelde woorden; werkwoorden 
vervoegen in de tegenwoordige tijd; ee op het einde; ... 
 
3. Godsdienst 
 
In alle klassen van de lagere school wordt er gewerkt met de methode 
‘Sterren aan de Hemel‛. 
Speciale kerkelijke feesten worden in de kijker geplaatst. Daarnaast wordt 
er met thema‛s gewerkt.  
Hieronder een beknopte opsomming van de thema‛s:  
Symbolen / Mozes / Conflicten / Gewetensvol handelen / Mens en natuur: 
Gave en opgave / Levensadem/ Aarde en vruchtbaarheid.  
 
4. Wereldoriëntatie 
 
Dit is een zeer ruim leerdomein. 
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. 
Jaarlijks kan er ook een project uitgewerkt worden. 
Technologie komt ook aan bod.  
Buiten deze items wordt er sinds dit schooljaar gewerkt met de methode 
‘Mundo‛. De methode bevat negen focusthema‛s die elk zes lessen tellen.  
De leerlingen krijgen per thema een werkkatern en één bronnenboek.  

 



Hieronder een overzicht van de focusthema‛s die in het vierde leerjaar aan 
bod komen: Tijd voor vrije tijd (Histo Mundo) / Welkom in onze gemeente 
(Geo Mundo) / Niet alle natuur leeft (Bio mundo) / Machtig krachtig 
(Techno Mundo) / Tijd voor ons land (Histo Mundo) / Welkom in onze 
provincie (Geo Mundo) / Op speurtocht in de berm (Bio Mundo) / Hey, hallo! 
(Techno Mundo) / Iedereen hoort erbij (Socio Mundo) 
 
 
 
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. 
Een kleine greep uit ons aanbod:  
thema kronkels: kronkelletters (combinatie van taal – media en beeld) /  
een koe met zeven poten: creëren van gekke dingen / durf méér met kleur: 
kijken naar schilderkunst en zelf schilderen op doek / met mijn ogen op de 
tippen van mijn schoenen: waarnemen en verbeelden vanuit ongewone 
invalshoeken  / de evenwichtskunstenaar : experimenteren met 
3D-materialen / gekke loopjes: vreemde manieren om zich al dansend te 
verplaatsen / altijd eentje meer: pantomime / de keuken begint te leven: 
figurenpoppenspel / de broek van de tijd:  spelen met kostuums / een dag 
vol geluiden: een geluidenlandschap samenstellen / Waar staat haar huis? 
spreken en schrijven vanuit vraag- en antwoordgedichten … 
 
We halen onze inspiratie uit de basismap “Muzische vorming”. Ook hier 
werkt de ganse lagere school met deze basismap. 
 
6. Taalinitiatie 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.  
 
 
 

 



 
 
 
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. Schrift 
 
Voor deze lessen wordt er, net als in de voorgaande jaren, gewerkt met de 
nieuwe methode van ‘Handschrift D‛ haese‛. We gebruiken één 
werkschriftje dat is opgedeeld in vijf blokken. Elke maand maken de 
leerlingen 2 tot 4 lesjes.  
Een beknopt overzicht van de leerstof:  
correct kopiëren van geschreven en geschreven tekstfragmenten /  de 
hoofdletters oefenen: afzonderlijk, in woorden en zinnen / creatieve 
schrijfopdrachten met aandacht voor de lay-out. 
 
9. Bewegingsopvoeding 
 
Deze lessen zijn in handen van de turnjuf. Zwemmen, atletiek, balsporten 
en nog zoveel meer komen jaarlijks hierin aan bod. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 



 
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. 

✓ Voor het betreden van het klaslokaal maken de kinderen twee rijen en 
wachten in stilte om naar binnen te gaan.  

✓ Elk kind heeft gedurende drie weken een vaste plaats in de klas. Na 
deze termijn “verhuizen” de leerlingen van plaats. Dit kan door middel 
van kaartjes trekken gebeuren, de leerkracht plaatst de kinderen zelf 
of ze mogen een keertje kiezen. 

✓ Bij het verlaten van het klaslokaal staan de kinderen in stilte recht 
achter hun bank. Er worden weer twee rijen gevormd en in stilte naar 
beneden gegaan. 

✓ Enkele klasregels: eerlijkheid duurt het langst / 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: wie geen vier 
streepjes binnen een week haalt, krijgt een kippenpunt. Ook met 
contractwerk, een ordelijke bank en een netjes ingevulde agenda kunnen 
er extra kippenpunten worden verdiend.  
Met een kippenpunt kunnen de kinderen hun straf ‘betalen‛, zodat deze 
vervalt.  
Kinderen krijgen een streepje wanneer ze regels overtreden, onbeleefd 
zijn, … Daarnaast krijgen de kinderen ook een streepje wanneer ze niet 
in orde zijn met hun werk, taken, agenda,…  
Ook hier weer: drie streepjes voor ongepast gedrag of wanordelijkheid 
is een strafwerkje of een kippenpunt kwijt.  
Daarnaast kunnen de kippenpunten geruild worden voor een sticker die 
een goed zichtbare plaats in de klas gekleefd wordt. In de loop van het 
schooljaar worden de kinderen beloond voor het aantal verdiende 
stickers en kunnen ze een wens in vervulling laten gaan.  

 
 
 

 



3. Mappen en schriften 
 

✓ De leerlingen hebben een huistakenmap waarin ze hun agenda, 
blaadjes of dunne schriftjes kunnen stoppen om hun taken te maken. 
Deze map is een kleppenmap die gesloten wordt met een elastiek.  

✓ Om werkbladen van wiskunde, taal, muzische opvoeding en 
contractwerk in te bewaren, wordt een ringmap met een rug van 
ongeveer 7 cm gebruikt. Ook de afgewerkte werkkaternen van 
godsdienst en wero worden hierin bewaard. 

✓ Daarnaast gebruiken ze drie 3-kleppenmappen in verschillende kleuren 
voor: wero / godsdienst– toetsen – contract/allerlei.  

✓ Schrijfopdrachten en woordpakketten worden bewaard in een 
insteekmapje ‘Schrijven‛.  

✓ De kinderen hebben een kladschriftje waarin ze ‘vrij‛ kunnen 
schrijven, een rekenschrift en een dicteeschriftje waarin ze hun 
dictees maken.  
 

4. Agenda‛s 
 
Agenda‛s worden samen ingevuld en de inhoud wordt voorgeschreven aan 
het bord. Steeds wordt er naast de agenda op het bord een opsomming 
gemaakt waarin staat wat de leerlingen mee moeten nemen naar huis.  
Van de ouders wordt er verwacht dat de agenda wekelijks getekend wordt 
(weekend). Natuurlijk mag u deze ook dagelijks handtekenen. De agenda‛s 
worden wekelijks gecontroleerd door de leerkracht op uw handtekening.  
Als de kinderen hun agenda een hele week netjes en correct invullen, 
worden ze op het einde van de week beloond met een stickertje.  
Dagelijks kiest de leerkracht een vijftal leerlingen eruit om hun agenda te 
controleren op juistheid en zorg. Kinderen die iets meer begeleiding 
vereisen, zullen – in onderling overleg met de ouders -  hun agenda dagelijks 
laten controleren en laten tekenen, zowel door de leerkracht als door de 
ouders. 
 
 
 
5. Huistaken 
 
Huistaken en lessen (= leren) worden steeds in de agenda genoteerd.  
Het streefdoel is om dagelijks maximum één les en één taak mee te geven. 
Vrijdag proberen we om de taken en lessen tot een strikt minimum te 
houden. We werken wel met een overbruggingssysteem: donderdag een taak 
of les opgeven tegen bv. dinsdag. Leerlingen die in het weekend dit willen 
maken, kunnen dit en andere kinderen hebben maandag dan nog wat tijd om 
hieraan te werken. Kinderen leren op die manier ook hun werk te plannen. 
 

 



6. Afwezigheden 
 
Afwezigheden moeten steeds gemeld worden. 
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. 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. Er zijn moet- en magopdrachten voorzien: 
opdrachten die verplicht door iedereen te maken zijn en enkele 
keuzeopdrachten voor de leerlingen die sneller klaar zijn. 
Zelfstandig werken en goed plannen zijn dus de voornaamste 
hoofdbetrachtingen bij contractwerk. 
De kinderen mogen wel hulp vragen aan medeleerlingen en indien het echt 
niet vlot aan de leerkracht. Er wordt ook een beroep gedaan op het zelf 
correct verbeteren van bepaalde taken. 
Afhankelijk van de opdracht, kan er ook per twee of in groep gewerkt 
worden. Er wordt enkel in de klas hieraan gewerkt. Enkel wanneer enkele 
kinderen een beoogd takenpakket niet af krijgen binnen de voorziene tijd, 
zullen ze thuis nog eventjes hieraan verder werken. 
De gemaakte contracten worden verzameld en nagekeken door de 
leerkracht. De kinderen bewaren hun gemaakte contractwerken in hun 
ringmap.  Om de kinderen te motiveren, kunnen ze kippenpunten verdienen 
met een goedgemaakt contractwerk.  
 
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. 
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 toetsen (Kerstmis – 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 zaken bijgeschreven of 
gekopieerd. Ook is er een ‘ziektebriefje‛: hierop staat wat die dag werd 
gedaan, wat in orde is en wat uw kind zelf nog moet doen. Ook de agenda 
staat hierop vermeld. Deze ziekenbladen worden – samen met de nodige 
blaadjes en schriften -  meegegeven in de mate dat dit kan. Houd deze goed 
bij, zodat we alles met uw kind kunnen overlopen als deze terug op school is. 
Wanneer uw kind gedurende een langere periode afwezig was, kunnen we 
eventueel beroep doen op de zorgjuf om onbegrepen zaken uit te leggen. 
 
 
10. Bibliotheek 
 
In de klasbibliotheek kan uw kind op vrijwillige basis steeds een boek 
ontlenen. We werken met een veertiendaags systeem. Een boek kan 
natuurlijk langer gehouden worden, maar we bieden elke twee weken de 
kans om een nieuw boek te ontlenen. Er zijn niet alleen leesboeken 
voorradig, maar ook strips en informatieve boeken. Twee keer per jaar 
krijgen de leerlingen een ‘leesopdracht‛ waardoor ze ‘verplicht‛ worden een 
leesboek te lezen en te bespreken.  
 
11. Lessenrooster 
 
Begin schooljaar krijgen de kinderen twee lessenroosters mee: handig om 
te weten bv. wanneer de volgende les wiskunde is. Eén exemplaar wordt in 
hun agenda gekleefd, het andere kan best thuis worden bewaard.  
Het lessenrooster moet jaarlijks afgestemd worden op de andere klassen 
en kan hier dus niet in opgenomen worden. 
 
12. Speelgoedkoffers en/of spellokaal 
 
Bewegen is belangrijk, ook tijdens de ‘speel‛-tijden !  
Vandaar dat de school speelkoffers aanbiedt tijdens de pauzes. 
Elke week krijgen de leerlingen een koffer toegewezen, waarmee ze dan 
een week mogen spelen. (bv. een circuskoffer) 
De oudste kinderen spelen enkel tijdens de voormiddagspeeltijden met de 
koffers zodat het niet te druk wordt op de speelplaats. Er zijn elke week 
twee kinderen verantwoordelijk om de speelgoedkoffers te controleren en 
terug te plaatsen na de speeltijden.  

 



 
 
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, bezoek aan het druivenmuseum,… . 
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,…). 
Indien u een maaltijd wil annuleren (bv. wegens ziekte van uw kind), moet 
het secretariaat die dag vóór 8.45 uur inlichten. 
Boterhammen meebrengen gebeurt best in een plastic boterhammendoos. 
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 doorgerekend via uw schoolfactuur. 
De kinderen hebben de keuze tussen choco, fruitsap, appelsap 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 koekje kan wel. Een gezond 
tussendoortje is natuurlijk aan te raden. 
 
4. Vieringen 
Twee keer op een jaar houden we 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, een dansje, een 
spelletje en een ‘eitje‛. 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 bijv. aan Zonnestraal, Leeskriebel, Leesleeuw en dergelijke. 
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 (bv. een geodriehoek). 
Meer informatie vindt u op onze website onder het luik “Meer – Informatie 
– organisatorisch – schoolbenodigdheden”. 
 
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. 

 


