
Het reilen en zeilen in het eerste leerjaar 

 

1 In het eerste leerjaar werken we rond verschillende leergebieden: 

- Ontwikkeling van het wiskundig denken (zie afzonderlijk document) 

- Taalontwikkeling (zie afzonderlijk document) 

- Godsdienst 

- Ontwikkeling van de oriëntatie op de wereld 

- Muzische ontwikkeling (beeld, zang, drama, expressie en dans) 

o Deze lessen worden gegeven samen met het tweede leerjaar 

- Schrift 

o Letters en hun verbindingen 

o Correcte pengreep en schrijfhouding 

o Instructie wordt gegeven in de klas + inoefening, verdere inoefening 

gebeurt vaak thuis als huiswerk 

- L.O. 

o Gelieve na elke vakantie de turnzak terug mee te geven op de 

eerste schooldag 

o Voor de meisjes: vergeet geen haarrekkertje in je zwem- en 

turnzak te steken 

o Juwelen laten we thuis 

o Iedereen zwemt en turnt mee, tenzij u een doktersattest heeft of 

u ons schriftelijk op de hoogte brengt 

o Niet-zwemmers maken extra oefeningen op school 

 

In het eerste leerjaar gaan wij vaak werken met Wiebel en Friemel.  Deze 2 

vrienden helpen ons bij het oplossen van conflictjes.  We leren hoe we een 

probleem moeten oplossen aan de hand van hulpmiddeltjes.  Af en toe zal u 

hierover feedback vinden op de website.  Het woordje “STOP” staat tijdens 

deze lessen centraal.   

 

 

 

 

 

 

 



2 algemene afspraken 

Klasafspraken 

- In schriften wordt netjes geschreven.  We schrijven de korte datum in 

gewone schriften en op losse werkbladen (bijvoorbeeld 1/9/’20). Indien er 

niet netjes of met (te)veel fouten (overschrijffouten) geschreven wordt, 

kan het zijn dat deze foute woorden thuis moeten geoefend worden. 

 

- We schrijven met schrijfpotlood, later dit schooljaar met blauwe balpen.  

De rekenopdrachten ( rekenschriften + huiswerken) lossen we op met 

schrijfpotlood, tenzij het anders is vermeld op het werkblad of in de 

agenda. 

 

- We verbeteren met GROEN door een horizontale streep te trekken door 

het verkeerd geschreven woord of getal. 

 

- Verbeteren en zelfcorrectie …  

Bij rekenlessen worden vaak zogenaamde “correctiesleutels” gebruikt.  De 

leerlingen kijken dus vaak zelf hun werk na.  Wij doen dan enkele 

steekproeven om eventuele fouten die bleven staan aan te stippen.  Zo 

weten de kinderen dat ze goed moeten nakijken. 

Hetzelfde geldt voor “klassikaal verbeterde” werkjes, daar mogen in 

principe geen fouten meer in staan. 

Ook klassikaal worden er taken nagekeken (dit wordt vermeld met K.G. of 

K.V., maw klassikaal gemaakt en/of klassikaal verbeterd). 

 

U zal een sticker vinden in het eerste werkschriftje van rekenen, we 

vragen om een handtekening te plaatsen op de sticker, zodat we weten dat 

jullie op de hoogte zijn van onze werkwijze wat betreft verbeteren. 

 

 Huiswerk wordt met zorg gemaakt, we schrijven met een 

SCHRIJFPOTLOOD, zowel voor rekenen als voor taal.  Indien er niet 

netjes gewerkt is, kan het zijn dat het huiswerk opnieuw moet worden 

gemaakt tegen de volgende dag of tijdens de middag. 

 



 Leesmap (blauwe) blijft het ganse schooljaar in de boekentas.  De 

leerlingen bewaren hun leesrups en zelf gekozen boekjes uit de klasbib in 

deze map.   

 

 

  



De agenda, toetsen en de rapporten 

 De agenda elke dag handtekenen a.u.b., er is plaats voorzien ( elke dag is 

er een kadertje “heen en weer”.  U kan hier een paraaf schrijven in het 

lege hokje.  Op het einde van de week vragen we om onderaan in het grijze 

kadertje te handtekenen). Wanneer u een mededeling heeft, is er in de 

agenda voldoende ruimte voorzien.  De agenda is een belangrijk 

communicatiemiddel. 

 

 Wanneer uw kind door omstandigheden zijn of haar huiswerk niet heeft 

kunnen maken, gelieve dit in de agenda te vermelden.  Er wordt dan een 

ander moment afgesproken. 

 

 Er wordt een overzicht van agendacodes meegegeven.  We gebruiken de 

codes om de kinderen het schrijfwerk te besparen (zeker in het begin van 

het schooljaar).  Dit overzicht kleeft u op de achterkant van het laatste 

blad in onze schoolagenda. 

 

 Elke toets krijgt bovenaan rechts een handtekening van mama en/of papa, 

de volgende dag brengen de kinderen de toets mee in het toetsenmapje 

(dit mapje steekt in de brievenkaft, laat dit kaftje ook steken aub) 

 

 Er worden 5 rapporten meegegeven: herfstrapport, winterrapport, 

lenterapport, zomerrapport en eindrapport.  Gelieve de rapporten steeds 

te handtekenen (vergeet de rubriek “dit vinden mijn ouders van mijn 

rapport” niet in te vullen ).  Ook de toetsenmap zal met elk rapport 

meegegeven worden ter inzage. 

 

 

Tussendoortjes 

 Woensdag blijft fruitdag, er mag dan als tussendoortje enkel fruit 

worden meegegeven 

 

 Gelieve koekjes zonder chocolade mee te geven naar school en als het kan 

de koekjes in een doosje steken en papiertjes thuis weggooien.  VOORZIE 

ALLES GOED VAN NAAM!!!  Verloren koekendoosjes worden verzameld 

bij de verloren voorwerpen.  Regelmatig houden we halt bij deze plaats.   



Verjaardagen … 

 Uw kind krijgt 1 van onze klasdieren een weekje mee naar huis als ze jarig 

zijn.  Ook een logeerboek zal worden meegegeven.  Het is de bedoeling dat  

uw kind foto’s en/of een tekening maakt en een klein  

verslagje schrijft of typt van de belevenissen met één van  

onze vrienden (kinderen die jarig zijn in het begin van het 

schooljaar zullen hulp moeten krijgen van jullie ). 

Zo krijgen we op het einde van het schooljaar een mooi  

aandenken.  De klasdieren worden steeds gewassen door ons, maak jullie 

geen zorgen omtrent hygiëne.  Kinderen die in juli of augustus jarig zijn, 

krijgen ook een diertje mee in mei of juni  

 

 Voor verjaardagen geldt volgende afspraak conform de 

coronamaatregelen… u MAG trakteren met gezonde lekkernijen.  Deze 

traktatie moet ingepakt worden voor elke leerling (dus geen cake meer die 

moet gesneden en verdeeld worden) of u geeft voorverpakte koekjes mee.  

Wanneer de traktatie op een andere dag is dan de verjaardag zelf van uw 

kind, gelieve een moment met ons af te spreken.  De verjaardagen worden 

met de hele groep gevierd. 

 

 

En dan nog … 

 Gelieve alles goed van naam te voorzien (turngerei, zwemgerei, koeken- of 

fruitdoosjes, brooddoos,…). 

 

 Het eerste leerjaar trekt er graag op uit!  Zo gaan wij elk seizoen 

picknicken, gelieve steeds voldoende eten en drank mee te geven.  Op de 

nieuwsbrief staat er vermeld “het eerste leerjaar gaat deze maand 

picknicken” , de juiste datum wordt steeds via een brief meegedeeld. 

 

 Wanneer wij tuinproject hebben zal u de melding “TP” vinden in de agenda.  

Uw zoon of dochter moet dan laarsjes of stevige schoenen MEEBRENGEN 

in een plastic zak.  Voorzie voor die dag ook aangepaste kledij a.u.b.  

Wanneer wij tuinproject hebben kan u ook mee volgen op de nieuwsbrief! 

 



 De rekenkaartjes worden door de OUDERS geknipt meteen nadat ze zijn 

meegegeven.  We werken hier vaak mee in de klas.  Deze kaartjes komen in 

een doosje.  Dit doosje blijft in de boekentas. 

 

 De zwembeurten worden meegedeeld in het begin van het schooljaar.  Dit 

jaar gaan wij op woensdagvoormiddag zwemmen.  Door de 

coronamaatregelen kunnen we nog niet starten in september, we houden 

jullie op de hoogte. 

 

 De sticker van het CLB met allerlei nuttige info kleven wij in het begin van 

het schooljaar op de voorflap van de agenda, gelieve uw paraaf te zetten 

op de sticker als controle. 

 

 Het overzicht van de schrijfletters komt in onze onthoudkaft.  We 

omkringen steeds de letter die aangeleerd werd.  Zo blijven jullie op de 

hoogte van de reeds gekende schrijfletters. 

 

 In het eerste leerjaar werken wij met een beloningssysteem, de 

“bravokaartjes”.  Uw kind kan 10 bravokaartjes omruilen voor een 

“monsterlijke” verrassing (in de klas eten, verkleden, dansje doen voor de 

klas,…). 

Wanneer er gekozen wordt voor verkleden zal u op de hoogte gebracht 

worden met een briefje. 

 


