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AGENDA







alle taken, lessen en zaken om mee te brengen
schrijven de leerlingen zelf op
gebruikte afkortingen
V= verbeteren, T= ondertekenen
ouders kunnen altijd iets noteren vb. problemen
bij huistaak ...
leerlingen komen de nota van de ouders zelf tonen
aan de juf
op vrijdag controleert de juf de agenda
in het weekend bekijken de ouders de agenda en
ondertekenen voor gezien

TAAL





methode Taalkanjers
nieuw: spelling: werkwoorden in de v.t.
(werkwoordenkaart mag/moet gebruikt worden) –
wekelijks oefendictee
na elk thema 1 grote proef (10 thema’s)
spreken: 2 spreekbeurten: beroemd persoon en
dier / in de klas en thuis voorbereiden /
stappenplan als ondersteuning

W.O.






FRANS







WISKUNDE






methode Katapult
nieuw : rekenen tot 10 000 000 en 0,001 –
omzettingen: breuken / kommagetallen / % % nemen van een hoeveelheid –oppervlakteberekeningen – landmaten – werken met de
rekenmachine
scheurblok als extra inoefening of voor snelle
werkers
Rakkertje als naslagwerk

methode Mundo: na elk thema
telkens een tweedelige evaluatie:
kennen (uit je hoofd) en kunnen
(open-boek)
overzicht van kennen/kunnen staat
per thema op de achterkant van het
werkkatern
telkens een oefentoets te vinden
www. mundo.be/oefentoetsen
thema rond relationele vorming op
het einde van het schooljaar

methode Passepartout
18 contacten: leestekst met nieuwe
woordenschat en een stukje
grammatica
studeren: dagelijks oefenen – ook
schriftelijk studeren (studeerschrift)
evaluatie na elk contact + om de 4
contacten een herhalingsperiode met
peilproef of proefwerk
mondelinge evaluatie (december en
juni): lln. krijgen een overzicht om dit
voor te bereiden

KLASBIBLIOTHEEK



er kan elke dag gewisseld worden
een boek van thuis mag ook

ZORG





eerstelijnszorg door de leerkracht in de klas
hulp van juf Marie: in of uit de klas
bij grotere problemen:
zorgcoördinator en/of CLB-medewerker: maak gerust een afspraak bij juf Veronique
plusklas: voor wie meer uitdaging nodig heeft

TOETSEN, PEILPROEVEN EN PROEFWERKEN



peilproeven: gaan steeds mee naar huis om
te ondertekenen
in december en juni is er een proefwerkperiode: deze
proeven kan je bekijken voor het oudercontact

HUISWERK EN STUDEREN







huiswerk: in de vorm van een weekwerk: op maandag in
de agenda
vrij te plannen, schema in de agenda is een leidraad
huiswerk is steeds inoefenen van geziene leerstof, niet te
veel helpen
alles zit samen in een meeneemmap die elke dag weer
mee naar school gaat
studeren: oefenen voor het wekelijks dictee, W.O.
studeren, Frans bijhouden
leren leren: studieplanning leren opmaken bij
proefwerkperiodes, huiswerk plannen

BUITENSCHOOLSE
ACTIVITEITEN







LESROOSTER




LEVENSBESCHOUWING VOLGENS EIGEN KEUZE




katholieke godsdienst: juf Nele
niet-confessionele zedenleer: juf Evelyn
protestantse godsdienst: meester Marc

BELONEN EN STRAFFEN




een babbelwerkje is niet zo erg
andere zaken graag thuis eens bespreken
opmerkingen in agenda altijd ondertekenen

Leeruitstap: het RAM te
Oudenburg, thema Romeinen
bezoek sterrenwacht
sportklassen
bosklassen
milieuboot
De Spil

L.O. 5A
altijd op dinsdag
WEEK 1 : vrijdag turnen
WEEK 2 : vrijdag zwemmen
WEEK 3 : vrijdag turnen
Knutselen op dinsdag
L.O. 5B
altijd op maandag
WEEK 1 : donderdag turnen
WEEK 2 : vrijdag zwemmen
WEEK 3 : vrijdag turnen

NUTTIG OM TE WETEN
bij verjaardag: traktaatje om in de
klas op te eten wordt aangeboden
door de school

RAPPORTEN



twee perioderapporten: voor
herfst- en paasvakantie
twee eindrapporten: december
en juni (met oudercontact)

GIJS GOEBEZIG EN TESS HANDIG
Ken jij Gijs Goebezig en Tess Handig nog? Je loopt ze zo wat over
de hele school tegen het lijf. Gijs is een goedgemutste knaap die
iedereen graag gelukkig en blij wil zien.
Tess steekt Gijs een handje toe als hij het eens wat moeilijk heeft. Handig toch?
Samen geven zij ons nuttige tips om onze school om te toveren tot een plaats waar
iedereen zich super gelukkige voelt
Ze helpen ons om respectvol en verdraagzaam te zijn. Ze leren ons hoe we geweldloos
een conflict kunnen oplossen. En nog veel meer… !
We kijken nu al uit naar hun nieuwe avonturen.

SOVA






juf Greet is onze SOVA-coach
zij komt driewekelijks in de klas
training sociale - en communicatieve vaardigheden
methode "Rots en Water"
bedoeling om het zelfvertrouwen te versterken,
zelfbeheersing en -reflectie te verhogen
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