35 jaar
Ik woon in Heule.

Ik speel graag tennis en ga af en
toe lopen.
Ik hou van reizen.

Mijn lievelingsvak is wero.

We wassen regelmatig onze handen. Na elke pauze
worden onze handen ontsmet. De banken en klinken
worden op regelmatige basis ontsmet.
Tussen de lessen door zijn er plaspauzes in kleine
groepjes. (Ook hier opnieuw je handen wassen!)
De leerkrachten dragen een mondmasker wanneer nodig.

Ouders vragen we om de ‘social distancing’-maatregelen te
respecteren en een mondmasker te dragen in de schoolomgeving.
Ouders komen niet op de speelplaats/in het schoolgebouw.
(mits afspraak)

Juf Amber (1ste leerjaar) neemt maandagmiddag het 4de leerjaar
over. Ondertussen neem ik mijn taak als ICT-leerkracht op.
Juf Amber geeft de vakken (online)begrijpend lezen, Muzische
(Frans), creatief schrijven

Nieuwe leraarskamer: waar vroeger de klas van juf Stéphanie
(peuter) was.
Rijen: fietsers wandelen met hun fiets achteraan.
OUDERS OPGELET bij het oprijden van de Weimeersen!!!
Verloren materialen worden na elke trimester meegegeven met spullenhulp.
Belegd broodje op vrijdag voor klas 4-5-6 (préparé, hesp, kaas of salami)
De maaltijden voor de hele week worden op maandag doorgegeven.
Vrijdagpost kan gelezen worden op www.vbsrol.be

Studie op maandag, dinsdag en donderdag (16u15-16u45)
Naamtekenen van kledij en materialen (brooddoos, turnzak,…)

Rijen: fietsers wandelen met hun fiets achteraan.
OUDERS OPGELET bij het oprijden van de Weimeersen!!!
NIET PARKEREN tussen 8u en 16u30 op de parking van school,
Kind enkel ophalen aan de schoolpoort. (mondmasker!)

Agenda (geregeld) nalezen en wekelijks ondertekenen.
Medicijnen kunnen enkel toegediend worden met een doktersattest.
Enkel bij belangrijke, dringende zaken aan de klasdeur/Leraarskamer
Heb je iets te melden? Agenda, mail
Afwezig? doktersattest verplicht (4x met briefje van de ouders, daarna onwettig
afwezig.
BEKIJK geregeld de website voor meer info.

- Hesjes verplicht voor iedereen bij aankomst EN vertrek!!! (ook met de ouders)
- Niemand is in de gang zonder toestemming. Toch in de gang?
Badge/toestemming vragen.
- Geen klasrijen. Leerlingen gaan in stilte naar de klas. Na het 2de belteken is
iedereen in klas. GRAAG IEDEREEN OP TIJD OP SCHOOL!
- Leerlingen mogen eigen speelmateriaal meebrengen op eigen risico.
- Tijdens de studie en na schooltijd wordt er geen schoolmateriaal gehaald in de
klas.
- Ruzie, papier op de speelplaats, … = waarschuwing!
3x waarschuwing is straf op het niveau van het kind.

- Elke week krijgen de leerlingen een klastaak (drankjes, uitdelen, ophalen, containerpark.)
- Materiaal kan van school gebruikt worden: balpen, lat, potlood, gom
- Elke 2 weken verplaatsen
- HUISTAAK = zelfstandige voorbereiding op een toets!!! (studeerwijzer)
- ICT integreren

- klasafspraken!!! 3 x niet in orde= sanctie (taak niet in orde, materiaal vergeten, …
- Er wordt gedifferentieerd, zelfstandig en/of in groepjes gewerkt.

- Leerlingvolgsysteem - MDO - CLB
- Overgangsgesprekken eind juni 3de naar 4de

- Aangepaste maatregelen INDIEN NODIG (tafelkaart, tekst op voorhand, sprint
- Zorg op donderdag -en vrijdagmorgen bij meester Henri (vaste en/of wisselende
groepen.)

- 12 blokken/thema’s

- Voornamelijk trainen op handig rekenen!!!
- Signaleringstoets: remediëren of uitbreiden (geen eindtotaal)
- 2 Herhalingslessen vóór elke blok via het leertakenschrift + HUISTAAK als voorbereiding op de
signaleringstoets

- IDP
- wiskunde 4de leerjaar als basisleerstof 1B (secundair)
- Online oefenen via bingel.be

- Groene en blauwe scheurblok/blikje = differentiatie
- Nadruk op onthoudwoorden, werkwoorden t.t. en v.t.
- Elke les starten we met een spellingitem uit voorgaande lessen/leerjaren!
(= ‘dril’)
-Online oefenen via kweetet.be
-LIST: leesplezier stimuleren, begrijpend lezen trainen.

Thema’s + projecten (België centraal)
- Online oefenen (zie website klas 4 → oefensites)
- Actualiteit: wekelijks uitwerken + voorstellen + Nieuwsbegrip (begrijpend lezen)

- WO1 1914-1918
- natuurwandeling(en) (Gavers)
- STEM: workshops BUDALAB
- ¨ZEEKLASSEN vs Sportklassen: (oktober)

- Werkstukken (ICT)
-TOETSEN = studeren samen met studeerwijzer

- Kunstenaar van de klas: Van Gogh
- Eigen inbreng (periode van het jaar)
- Initiatie Frans: speels leren a.d.h.v. verhalen
- Voorstellen Nederlandstalig lied
- Verjaardagen vieren (minifuif)
- Talenteneiland (diverse opdrachten)

- Altijd op school, wintermaanden in de Sporthal
- Extra sportschoenen/stetto’s voor buiten!!!
- A-week zwemmen ma, turnen di
B-week: turnen di en do
Eerste maal zwemmen: ma 14 september.

ICT:
- Typles: 25 min./week op school
(PPT/Prezi, Word, Publisher, USBStick, Ipad, Internet,
enz. )

- Kaften boeken waarin niet mag geschreven
worden.
- Eerste schooldag ‘festivalkledij’
+ logingegevens TEAMS meebrengen.

