
INFOAVOND 3A



KLASGROEP : 17 KINDEREN : 11 MEISJES, 6 JONGENS 



LEERKRACHTEN DERDE LEERJAAR



OVERZICHT SCHOOL- EN KLASACTIVITEITEN

Zie website 

www.vbsoudebareel.be

http://www.vbsoudebareel.be/


WISKUNDE 

* We werken sinds dit schooljaar met de

rekenmethode ‘Reken Maar’.

* Enkele voorbeelden van nieuwe rekenleerstof : rekenen tot 1000, cijferen,

leren werken met de geodriehoek, de decimeter, …

* Het is heel belangrijk om de maal- en de deeltafels regelmatig te oefenen.

* De kinderen hebben een rekenwijzer in hun huistakenmap. In deze

rekenwijzer staat uitgelegd hoe leerstof in de klas werd aangebracht. U kan

dit als ouder gebruiken om hulp te bieden aan uw kind. Ook kunnen de

kinderen dit thuis gebruiken als ze niet meer weten hoe iets in de klas werd

uitgelegd.



TAAL 

• Methode : ‘Talent’.

• Verschillende thema’s : alle taaldomeinen 

komen aan bod : spreken, luisteren, creatief 

schrijven, technisch lezen/begrijpend lezen/

vrij lezen en taalbeschouwing.

• Toets(en) na elk thema. 

• Veel groepswerk, samen nadenken. 

• Vaak in drie groepen werken. Kinderen beslissen soms zelf.

• Peer-tutoring met 6e leerjaar.

• Het is heel belangrijk dat de kinderen thuis regelmatig luidop lezen!



SPELLING

• Methode : ‘Talent’.

• Elke week nieuwe regel(s). 

• 3 weken voorbij en 1 herhalingsweek = dictee 

(ook transferwoorden).

• Controledictee. 

• Dit vakonderdeel wordt gegeven door juf Katrien



ZORG

• Kinderen met moeilijkheden worden extra geholpen waar nodig.

• Sterkere leerlingen worden uitgedaagd.

• Zorgjuf Lieve komt wekelijks helpen in onze klas.

• Volgt uw kind nog logo/kine/…? Is dit net opgestart of gestopt 
in de grote vakantie? Graag laten weten aan de leerkracht. 



GODSDIENST 

• Tuin van Heden nu.

• Verschillende thema’s bv. ‘Vergeving en 

verzoening’.

• Godsdienstige periodes bv. Allerheiligen, 

veertigdagentijd, …

• Uitstap : Campo Santo. 

• Schoolvieringen. 



WO

• Verschillende thema’s : ‘Wat een 

familie’, ‘Koningen’, …

• 2 spreekoefeningen. 

• Openluchtklas Verloren Bos in Lokeren : 

Wanneer? 26 april tot en met 30 april 2021



LESSEN LEREN  

• Belangrijkste zaken in fluo.

• Stappenplan. 

• De kinderen leren zelfstandig lessen leren met 

behulp van een lessenschrift.



AGENDA 



AGENDA

* Graag de agenda elke dag nakijken en handtekenen.

* In het heen- en weervakje kan u een boodschap 
schrijven. Ook de leerkracht gebruikt dit om met de ouders 
te communiceren.



HUISWERK
• Maandag, dinsdag, donderdag.

• Gemiddeld 30 minuten.

• Lezen, rekenen, spelling, schoonschrift, een les leren.

!!! Blijf naast het gewone huiswerk de maal-en deeltafels en het luidop lezen 
regelmatig oefenen !!!

• Als uw kind moeilijkheden heeft met lezen, kan een extra leesmap aangeboden 
worden.

• Toetsen WO, godsdienst en dictee worden op 

voorhand in agenda genoteerd. 



RAPPORT

• 5 rapporten. 

• 2 syntheserapporten + 1 jaarrapport. 

• Toetsenmap gaat vaak mee naar huis. 

• De toetsen worden ondertekend door een ouder.

• Geen punten voor muzische, wel muzische map.



ALGEMEEN
• Jaarthema : ‘Geluksvogels willen we zijn!’.

• Wij gaan zwemmen in het eerste en derde trimester. Eerste zwembeurt op 
donderdag 17 september 2020.

• Als uw kind niet mag zwemmen, geeft u een doktersbriefje of een 
begrijpelijke reden.

• Wij fietsen af en toe tijdens de turnles om onze fietsvaardigheid te oefenen. 
Op deze dagen : fiets, helm en fluohesje meegeven. Eerste fietsles op 
woensdag 23/9.

• De turnles wordt gegeven door juf Nancy of juf Katrien.

• Er staan regelmatig taken op Bingel

• We maken af en toe een bibliotheekbezoek. Project “LeesKracht”



KLASBENODIGDHEDEN

• Nieuw : inktwisser, lijmstift, fluostift, geodriehoek.

• Vorig jaar : blauwe en groene balpen, potlood, slijper, gom, lat, pen. 

• Klasscharen.

• Bestekmapjes (WO-thema, muzische, toetsenmap).

• Huiswerkmap. 

• Map voor in de bank. 



SCHOOLAFSPRAKEN
• Is uw kind één, twee of drie dagen ziek, dan mag u een 
zelfgeschreven ziektebriefje afgeven. Vanaf vier dagen ziekte moet 
het een doktersbriefje zijn.

• Vanaf 8.10u kan uw kind naar de Beelbroekstraat gebracht worden. 
Bent u vroeger dan 8.10u, dan gaat uw kind naar de opvang in de 
Antwerpsesteenweg. Er is opvang van 7.30u.

• De school start om 8.25u.

• Er zijn na schooltijd verschillende rijen. Zeg uw kind duidelijk waar u 
hem/haar ophaalt zodat wij uw kind naar de juiste rij kunnen 
begeleiden.



SCHOOLAFSPRAKEN

• U kan de fiets plaatsen in de Beelbroekstraat. De poort is open van 7.30u. 

• Op maandag, dinsdag en donderdag gaat de studie tot 17u door in de
Beelbroekstraat. Om 17u worden de kinderen naar de Antwerpsesteenweg 
gebracht. 

• Op woensdag en vrijdag is er geen studie in de Beelbroekstraat. De 
kinderen worden dan meteen na schooltijd naar de Antwerpsesteenweg 
gebracht.

• In de voormiddag eten we fruit, en in de namiddag eten we een koek of 
nog eens fruit. De doosjes die worden meegegeven graag naamtekenen.



AANPAK IN DE KLAS 

• Takenbord. Elke week krijgen de kinderen een nieuwe 
taak. Bv. De kalender, broodbak, … .

• Verjaardag. 

(Zie aparte brief in verband met de verjaardagsfeestjes)



HEEFT U NOG VRAGEN?

SPREEK JUF KATRIEN OF MIJ GERUST
AAN NA SCHOOLTIJD OF GEEF EEN
BERICHTJE VIA DE AGENDA.



HEEFT U NOG VRAGEN?

mailadres: geert.de.grieve@sintjv.be


