
Welkom in het vijfde leerjaar a ! 
 

“DE TIJGERKLAS” 
 

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

Groetjes, 
Juf Sarah 
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A. LEERKRACHTEN EN BEGELEIDERS 
 
 

Sarah Malcorps klastitularis 
sarah_malcorps@hotmail.com 

 
 

Stefanie Decoster ICT-juf 
 

 
Kristel Van den Abbeele turnjuf 
 

        Martine Nemegeer zorgjuf ( en dolfijnenklas) 
 

Elke Debremaeker zorgcoördinator 
 

Barbara Heylen CLB-begeleidster 
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B. LEERINHOUDEN 
 
1. Wiskunde 
 
In onze school wordt er gewerkt met de methode “Nieuwe Pluspunt”. Deze 
omvat 12 blokken van ongeveer 10 lessen. 
Daarnaast is er per blok een herhalingsles, een evaluatie en een 
remediëringsles of verrijkingsles voorzien. Voor elke bloktoets wordt een 
herhalingsbundel voorzien, die de leerlingen thuis kunnen maken. Hier wordt 
in de klas ook de nodige tijd aan besteed. Zo kunnen de kinderen als de 
bundel af is, vragen stellen en hun werk zelfstandig controleren met de 
correctiesleutel. 
Er wordt gewerkt met een lesboekje, drie werkschriftjes en een 
leertakenschrift. 
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 tijgerklas aan bod komen: 
 
● Getallenkennis 

natuurlijke getallen tot 10 000 000 
breuken ordenen, op getallenas plaatsen, gelijknamig maken 
kommagetallen tot op een duizendste nauwkeurig ordenen, op as 
plaatsen 
werken met percenten, percenten vergelijken en omzetten naar breuken 
en kommagetallen en omgekeerd 
in concrete situaties werken met negatieve getallen 
delers en veelvouden van getallen zoeken, waaronder het kleinste 
gemeenschappelijk veelvoud en de grootste gemeenschappelijke deler 
kenmerken van deelbaarheid gebruiken: door 2, 4, 5, 10, 25, 100, 1000 
Romeinse cijfers lezen en schrijven 
kunnen turven, schatten, patronen aanvullen, tabellen, grafieken en 
diagrammen interpreteren 

 
● Bewerkingen 

situaties in bewerkingen omzetten en omgekeerd 
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 100 000 

3 
 



vermenigvuldigen met en delen door 
10/100/1000/10000/5/50/0,1/0,01/0,001/0,5 
(on)gelijknamige breuken optellen en aftrekken 
breuken vermenigvuldigen en delen door een 
natuurlijk getal  
percenten van een getal of grootheid nemen 
… 

- cijferen: tot drie cijfers na de komma / tot 10 000 000 
delen tot op een duizendste nauwkeurig 
controleren met behulp van zakrekenmachine 
percenten met zakrekenmachine berekenen 
dit alles integreren in vraagstukken 

 
● Meten en metend rekenen 

de lengtematen, gewichten, inhoudsmaten, oppervlaktematen en 
landmaten kennen, gebruiken en toepassen (in vraagstukken bv.) 
omtrek en oppervlakte van vierkant, rechthoek, ruit, driehoek en 
parallellogram berekenen via formules 
berekeningen maken rond tijd, tijdsduur, tijdstippen, tijd aflezen,… 
geldwaarden noteren en gebruiken en berekeningen mee maken 
temperatuur aflezen, noteren 
de hoekgrootte kunnen meten (graden), hoeken kunnen tekenen 
allerlei toepassingen: gemiddelde van meetresultaten – tabellen – 
grafieken – schaal hanteren – gelijkvormigheid – prijsberekeningen – 
winst of verlies – tijd, afstand, snelheid – sparen – korting – kapitaal en 
intrest – stijgingspercentage - … 
 

● Meetkunde 
Zich ruimtelijk kunnen oriënteren (zich mentaal verplaatsen in de 
ruimte) via voorstellingen zoals maquettes, foto‛s, plattegronden,… 
punten, lijnen en oppervlakken ervaren, herkennen, benoemen, tekenen 
begrippen zoals diagonaal, straal, diameter, grondvlak,… beheersen 
hoeken herkennen, tekenen, classificeren, … 
vlakke figuren benoemen, classificeren, kunnen tekenen, vnl. de 
vierhoeken en driehoeken 
allerlei kenmerken benoemen bij vlakke figuren 
vlakke figuren omstructureren 
ruimtefiguren herkennen 
evenwijdigheid, symmetrie, loodrecht, gelijkvormigheid, kijklijnen 
… 
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2. Nederlands 
 
Hiervoor hanteren we de methode ‘Tijd voor Taal accent‛. 
Een greepje uit de ‘taalbeschouwende‛ activiteiten, waaronder 
taal-systematiek: 
Zender, ontvanger en situatie / onderwerp en gezegde herkennen, 
benoemen en aanduiden / persoonsvorm identificeren / tekstsoorten 
vergelijken / tegenwoordige en verleden tijd / letterlijk en figuurlijk 
taalgebruik / tekst- en beeldtaal vergelijken / feit of verbeelding / gebruik 
van aanhalingstekens / vreemde woorden / leren woorden leren vanuit de 
context / gebruik van woordenboek / standaardtaal en regionale variëteiten 
/ zinnen bouwen en afbreken en uitbreiden / inoefenen van woordsoorten / 
sleutel- of kernwoorden / verwijswoorden / signaalwoorden / synoniemen / 
homoniemen / tegengestelden / ja-nee-vraag / klankvaste en 
klankveranderende werkwoorden / … 
 
Misschien nog kort een overzicht geven van begrijpend lezen, verwerkend 
lezen en gebruik leren maken van een leer- en leesstrategie: 
Karakter en eigenschappen afleiden / gevoelens en stemmingen herkennen / 
een persoonlijk oordeel geven / gegevens leren opzoeken / relaties tussen 
tekst en tekening aangeven / beeldspraak begrijpen / chronologisch 
ordenen / bedoeling, denktrant van de auteur afleiden / hoofdgedachte 
herkennen / tekstdelen samenvatten / de inhoud voorspellen / gegevens 
schematiseren / signaal- en sleutelwoorden herkennen / hoofdgedachte per 
alinea weergeven / oorzaak-gevolg aanduiden / functies van de lay-out / 
verwijswoorden duiden / instapzin en slotzin bestuderen en interpreteren / 
gevoelens van hoofdpersonages afleiden / instructies begrijpen / … 
 
Ook luister- en spreekopdrachten komen aan bod, evenals steloefeningen. 
Enkele voorbeeldjes: Elk thema start met een gesprekje rond dat thema 
(bv. zakgeld) / bespreken van verschillende meningen / figuurlijk 
taalgebruik herkennen / korte toneeltjes / klasgesprek over verschillende 
thema‛s/ taalspelletjes / een dagboektekst schrijven / een brief schrijven/  
een limerick schrijven / een reclameboodschap schrijven / een aankondiging 
schrijven / … 
 
Ook taalschat en taalspel maakt een onderdeel uit van ‘Tijd voor Taal 
accent‛: 
Synoniemen en tegenstellingen / zegswijzen herkennen en verklaren / 
samenstellingen en afleidingen / betekenis opzoeken in een woordenboek / 
rubriceren / verkleinwoorden / vaktaal / … 
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Voor spelling hanteren we eveneens de methode ‘Tijd voor Taal accent‛.  
Enkele onderwerpen: 
  persoonsvorm / woorden met ei of ij / woorden met ou of au / 
Werkwoorden in tegenwoordige en verleden tijd vervoegen / woorden met 
–heid en –teit / woorden met c of k / woorden op –sie, -tie, -zie / vreemde 
woorden (uit Frans, Latijn en Engels) / woorden met th / het deelteken / 
het liggend streepje / hoofdletters / afkortingen / woorden met io(o), ia(a) 
/ woorden op –isch(e) / … 
 
De leerlingen werken met verschillende strategieën om de schrijfwijze van 
woorden te automatiseren: 

▪ Woorden die ze schrijven zoals ze het horen  
▪ Woorden die ze schrijven “net als…” (vb: ik schrijf ‘politie‛ zoals 

‘actie‛)  
▪ Woorden die ze schrijven via de onthoudweg (dit voornamelijk voor de 

weinig voorkomende woorden, zoals show, skeeleren, toilet, …) 
▪ Woorden die ze schrijven volgens een bepaalde regel (vb: 

verenkelingsregel, verdubbelingsregel, regels voor de werkwoorden, …) 
▪ Woorden die ze schrijven na de schrijfwijze te hebben opgezocht. 

 
Binnen taal heb je ook nog een onderdeeltje ‘talensensibilisering‛  (tiental 
activiteiten per schooljaar) 
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. Dit zal dus ook nooit getoetst worden! 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. De leerlingen krijgen verschillende activiteiten aangeboden om op 
een leuke manier kennis te maken met verschillende talen en culturen.  
 
 
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, er worden twee 
vieringen met de klasgroep uitgewerkt en voor de rest wordt er met 
thema‛s gewerkt. Hieronder een beknopte opsomming: 
Wat maakt mij gelukkig ? / Allerheiligen en Allerzielen  / de advent / 
Kerstmis / De profeet Paulus / De bijbel / de veertigdagentijd / Grenzen 
van het leven / Pasen / Hemelvaart en Pinksteren / Natuur en cultuur / … 
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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. Technologie komt ook aan bod. 
Verder is er ook aandacht voor milieuzorg op school: Er worden op 
geregelde tijdstippen ‘MOS‛-activiteiten georganiseerd. 
Jaarlijks kan er ook een  ander project uitgewerkt worden. Dit onder 
leiding van laatstejaarsstudenten van KHL. 
 
Buiten deze items worden er nog de gewone thema‛s aangeboden: 
De hele lagere school werkt met de methode ‘Mundo‛. 
Hierin zijn er 5 subdomeinen terug te vinden: histo-mundo (geschiedenis) – 
geo-mundo (aardrijkskunde) – bio-mundo (natuur en milieu) – techno-mundo 
(technologie) – socio-mundo (mens in de maatschappij). 
Er wordt gewerkt met werkkaternen en een bronnenboek. 
Dit zijn de 9 grote thema‛s waarrond zal gewerkt worden: 
Kinderen van alle tijden – Wegwijs in mijn atlas en mijn land – Hoog boven 
ons hoofd – Techniek op mijn bord – Wanneer krijg ik vrijaf? – Van laag 
naar hoog in ons land – Leven in de natuur – Techniek in de steigers – Aan de 
slag.  
 
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. 
Dit jaar werken we met de hele school rond het thema sprookjes en werken 
we verschillende muzische activiteiten uit. In maart bundelen we dan de 
krachten om een heuse voorstelling rond sprookjes te presenteren. 
 
6. Frans 
 
De methode die we gebruiken, is ‘Éventail-junior En Action 5‛.  
Deze methode bestaat uit ‘20 unités‛, waarin spreken, luisteren en 
spreekdurf centraal staan. Elke unité wordt vertrokken vanuit een 
herkenbare situatie en worden woordenschat, eenvoudige zinnen, 
werkwoorden, uitdrukkingen, … aangeboden. 
Meer uitleg op het klassikaal oudercontact. 
 
 

7 
 



 
7. Bewegingsopvoeding 
 
Deze lessen zijn in handen van de turnjuf, juf Kristel. 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. De leerkracht 
plaatst de kinderen zelf. 

✓ Bij het verlaten van het klaslokaal staan de kinderen in stilte recht 
achter hun bank. Er worden weer twee rijen (alfabetisch) 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 - … 
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2. Beloning- en strafsysteem  
 

Elke week krijgen de kinderen een tijgerpunt op hun bonuskaart, die ze 
bewaren in de bank. In de klas werken we met een streepjessysteem. 
Wanneer de leerlingen bepaalde regels overtreden, onbeleefd zijn of taken 
niet stipt indienen, krijgen ze een streepje. Wie vier strepen behaalt, krijgt 
een zinvolle taak. 

Wanneer er dan uit de schatkist een verrassing gekozen mag worden, mogen 
ze per twaalf bonuskaarten een cadeautje kiezen. 

 
3. Mappen, dossiers en hun indeling 
 

✓ Om blaadjes en bundels (bv. van wiskunde) te bewaren, hebben de 
leerlingen 1 map in hun bank, waar alles in bewaard wordt: een map 
met een rug van ongeveer 4 cm en met hefboomsysteem 
(A4-formaat). Deze map wordt (twee)maandelijks geleegd: Die 
blaadjes verdwijnen dan in een grote A4-map met een brede rug (8 
cm) en hefboomsysteem. Deze map gaat enkel mee wanneer er 
proefwerken zijn (Kerstmis en einde schooljaar). Op het einde van het 
jaar wordt deze map thuis geleegd en daarna aan de school 
teruggegeven. 

✓ De indeling van de mappen gebeurt met tussenschotten. Bij het begin 
van het schooljaar krijgen de leerlingen een fiche waarop de indeling 
staat en dit met de gebruikte afkortingen. 

 
 
4. Agenda‛s 
 

Deze dient elke dag nagekeken te worden door de kinderen (controle 
door een ouder kan natuurlijk nooit kwaad! ☺ ) 

De agenda zal wekelijks gecontroleerd worden op een handtekening. 

De inhoud van de agenda komt op bord en wordt klassikaal besproken. 
Een overzicht van wat nu precies in de boekentas moet, zal elke dag 
op bord staan. De kinderen zijn dus zelf verantwoordelijk voor het 
materiaal dat ze thuis nodig hebben! 

Als er kinderen zijn die meer begeleiding vereisen, kan dit in onderling 
overleg. 
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5. Huistaken 
 
Huistaken (= werken) en lessen (= leren) worden steeds in de agenda 
genoteerd. Het streefdoel is om dagelijks maximum twee lessen en twee 
taken mee te geven. Vrijdag proberen we om de taken en lessen tot een 
strikt minimum te houden. We werken wel met een overbruggingssysteem: 
vrijdag 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. Grotere toetsen worden enkele dagen op voorhand 
meegedeeld. Vaak krijgt u van mij ook informatie via mail.  
 
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 schoolwebsite kan afhalen. 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. 
 
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 mag-opdrachten 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 CW. 
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 in een map en nagekeken door 
de leerkracht: Alles gemaakt ? Alles correct verbeterd ? Alles begrepen ? 
Er zullen een zestal contractjes per jaar gemaakt worden.  
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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, maart, april, 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 gevolgd. Tweemaal per jaar worden de 
kinderen getest door de zorgjuf. 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, de 
LVS-testen. Deze hebben enkel de functie om mogelijke problemen te 
situeren en verschijnen dus niet op de rapporten. 
 
9. Zieke leerlingen 
 
Wanneer uw kind ziek is, worden de meeste zaken bijgeschreven of 
gekopieerd. Ook is er een ‘ziekenblad‛: 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 in de ‘groene 
ziekenmap‛. 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: er is zeker voor elk wat wils ! 
We proberen om de twee à drie weken, mits onze planning het toelaat, de 
bib te openen. Een boek kan natuurlijk langer gehouden worden, maar we 
bieden elke drie weken de kans om een nieuw boek te ontlenen. Er zijn niet 
alleen leesboeken voorradig, maar ook informatieve boeken. Strips kunnen 
de leerlingen lezen in de klas en deze mogen ze bewaren in hun bank. Deze 
strips mogen niet mee naar huis genomen worden. 
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11. Lessenrooster 
 
Begin schooljaar krijgen de kinderen een lessenrooster mee: handig om te 
weten bv. wanneer de volgende les Frans is. Dit kleven we vooraan in de 
agenda. Opgelet! Een dagplanning kan soms eenmalig aangepast worden, als 
de klasleerkracht dit nodig acht. 
Deze 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 maand is er een klas van de derde graad die tijdens de korte pauzes 
mag spelen met het materiaal. De andere klas mag die week dan ‛s middags 
naar het ‘spellokaal‛ waar drie pingpongtafels, een kickerspel, een pooltafel 
en een airhockeytafel op hen wachten.  
Bij mooi weer kan ook de tuin gebruikt worden tijdens de 
namiddagspeeltijd. Hierover ontvangt u een mail van het secretariaat, met 
afspraken en regels. Gelieve de dagen dat de kinderen in de tuin mogen, 
aangepaste speelkledij en schoeisel te voorzien! 
Zo is er altijd wat te beleven tijdens de speeltijden! 
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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, een 
uitstap rond onze MOS-werking, … . 
Meer informatie hieromtrent vindt u zeker op onze schoolkalender. 
2. Boterhammen, soep en warme maaltijden 
 
Het systeem van de warme maaltijden dient nauwgezet gevolgd te worden. 

Ofwel schrijft u in voor een gans schooljaar, ofwel maandelijks.  De 
bestelde maaltijden worden steeds verrekend. Soep kan wel nog dagelijks 
besteld worden. 

Annuleren kan enkel nog bij ziekte van uw kind.  Doe dit dan ook tijdig! Het 
secretariaat moet verwittigd worden voor 8.30uur. 

Sporadische bestellingen kunnen dus niet meer vanaf dit schooljaar. 

 
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 choco, fruitsap, appelsap, 
drinkyoghurt 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 in de klas een bezinningsmoment, een 
korte viering en dit naar aanleiding van belangrijke kerkelijke feestdagen: 
een adventsviering en een paasviering. 
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5. Verjaardagen 
  
Aan een verjaardag in de klas wordt de nodige aandacht besteed!  

De kinderen krijgen een feestelijk kussen  

voor hun stoel, een kroon en een verjaardagskaart. 

We zingen voor de jarige, er worden kaarsjes uitgeblazen, … kortom, een echt 
feest! 

Vele kinderen trakteren de klas voor hun verjaardag, al is dit uiteraard geen 
verplichting!  

 

Mogen we vragen geen snoep of frisdrank mee te geven? Cake, wafels, koekjes, 
ijsjes, … kunnen wel.  

Wanneer u van plan bent uw kind iets mee te geven om te trakteren, kan u mij dat 
dan via mail laten weten? Zo kan ik het op voorhand inplannen, waardoor er meer 
tijd zal zijn om het echt te vieren! 

 
 
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 Zonneland, Vlaamse Filmpjes, 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. rekenmachine, passer). 
Deze materialen dienen zoveel mogelijk op school te blijven, tenzij de 
leerlingen deze nodig zouden hebben bij het studeren. Verloren of 
beschadigde materialen worden NIET opnieuw gegeven. 
Meer informatie vindt u op onze website onder het ouderluik bij 
“Informatie”. 
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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 
ouderluik bij “Administratie, inschrijvingen en bestellingen” op onze site. 
 
9. Schoolbrochure 
 
De voornaamste afspraken en regels van de school vindt u ook weer op onze 
site terug bij het ouderluik onder “Informatie”. 
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