






- KLASTAKEN: Elke week krijgen de leerlingen een klastaak (drankjes, uitdelen, ophalen, 
containerpark.)

- MATERIAAL: Materiaal kan van school gebruikt worden: balpen, lat, potlood, gom

- Elke 2 weken verplaatsen

- HUISTAAK = zelfstandige voorbereiding op een toets!!! (studeerwijzer-planning-verbetering)

- KLASAFSPRAKEN!!! 3 x niet in orde= sanctie (taak niet in orde, materiaal vergeten, …
Class dojo (op verschillende tijdstippen.)

- 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 naar boven.



26 september t.e.m. 30 september 2022



- Nieuwe methode

- met ingebouwde herhalingslessen die gekoppeld worden aan uitbreiding of remediëring

- IDP

- wiskunde 4de leerjaar = basisleerstof 1B (secundair)

Nieuwe methode (2de jaar)

-met ingebouwde herhalingslessen die gekoppeld worden aan uitbreiding of 
remediëring

- Nadruk op onthoudwoorden, werkwoorden t.t. en v.t. Met juf Lien

-LIST: leesplezier stimuleren, begrijpend lezen trainen.
4 taalnamiddagen



Thema’s + projecten (België centraal)

Actualiteit: bijna wekelijks uitwerken + voorstellen  + Nieuwsbegrip (begrijpend lezen)
Karrewietkrak

Werkstukken (ICT) → groepswerk

ZEEKLASSEN vs Sportklassen: (oktober)

UITSTAPPEN

-TOETSEN = studeren samen met studeerwijzer



- Kunstenaar van de klas: Van Gogh
- Eigen inbreng (periode van het jaar)
In samenwerking met 3de leerjaar
- Initiatie Frans
- Voorstellen Nederlandstalig lied
- Verjaardagen vieren (minifuif)
-3 communitymomenten

- 4de in de Sporthal
- Extra sportschoenen
Zwemmen: focus op L1-2-3 → 4-5-6 af en toe

ICT: 
- Typles: 25 min./week op school

- ICT-vaardigheden



- Hesjes verplicht voor iedereen bij aankomst EN vertrek!!! (ook met de ouders)

- Geen klasrijen. Leerlingen gaan in stilte naar de klas. Na het 2de belteken is 

iedereen in klas. GRAAG IEDEREEN OP TIJD OP SCHOOL!

- Tijdens de studie en na schooltijd wordt er geen schoolmateriaal gehaald in de 
klas.
Elke dag wordt er 5 min. vroeger gestopt. (samen boekentas maken, etc.)

- Eigen drankfles voor in klas.



Nieuwe collega’s: zie website

OUDERS OPGELET bij het oprijden van de Weimeersen en ook opgelet aan de 

korte rij!!!

Verloren materialen worden na elk trimester meegegeven met spullenhulp.

Belegd broodje op vrijdag voor klas 4-5-6 (préparé, hesp, kaas of salami)

Maaltijden per maand meegeven

Prijsstijging €2,30 → €2,80 

Op papier vrijdagpost (indien er iets te melden is)

Naamtekenen van kledij en materialen (brooddoos, turnzak,…)

OPVANG: VERPLICHTE Studie op maandag, dinsdag en donderdag (16u15-16u45)

NIET PARKEREN tussen 8u en 16u30 op de parking van school,

Agenda nalezen en wekelijks ondertekenen.



Medicijnen kunnen enkel toegediend worden met een doktersattest.

School vroeger verlaten kan, mits toestemming directie.

Iets te melden? Agenda, mail

Afwezig? doktersattest verplicht (4x met briefje van de ouders, daarna onwettig 

afwezig. → zie ziektebriefjes

Kaften boeken waarin niet mag geschreven worden.

Nieuw rapport:
- Oktober: attituderapport
- Eind december/juni: puntenrapport
- Pasen: Muzisch rapport
- Begin juni: Bewegingsrapport

Whatsappgroep voor dringende berichten

BELANGRIJKE DATA zie drieluikje




