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 LEERJAAR B 

 

Beste ouders,  

Het is nog steeds geen schooljaar zoals we het gewend waren. We zijn blij dat we de kinderen 

weer in onze klas kunnen les geven! Maar...we zullen nog altijd voorzichtig moeten zijn om 

zorg te dragen voor onze gezondheid en voor elkaar.  

 

Bij de start zullen we er rekening moeten mee houden dat we vorig schooljaar lang hebben 

gewerkt via afstandsonderwijs. Een totaal nieuwe opdracht voor ons… Geen eenvoudige 

opdracht voor de ouders! Ook helemaal anders voor de kinderen. We zullen bij het begin dus 

moeten “aftasten” in hoeverre de kinderen de leerstof onder de knie konden krijgen via deze 

andere manier van “les geven”.  

We zullen ons moeten aanpassen, proberen om iedereen te helpen waar het nog nodig is. Maar 

binnen onze eigen klasbubbel. We zullen nog niet meteen klasuitstappen kunnen maken… We 

zullen nog geen beroep kunnen doen op mensen die komen helpen in de klas… En we zullen 

telkens moeten bekijken welke leuke activiteiten ( zoals onze voorstelling voor de sint, 

Carnaval vieren,… ) we wel of niet kunnen laten doorgaan en hoe we het gaan organiseren op 

een veilige manier.  

 

We proberen hier op papier te zetten, wat we jullie anders meegeven tijdens een klassikaal 

oudercontact. Het is gemakkelijker om het te zeggen…(want dat is toch eigen aan de mensen 

uit het onderwijs, dat ze het “goed kunnen zeggen”  😊) en jullie kunnen geen vragen 

stellen...  

Buiten aan de schoolpoort kunnen jullie ons uiteraard altijd even aanspreken, vanop 

voldoende afstand en met een mondmasker natuurlijk. Maar als het schooljaar even bezig is, 

dan lijkt het ons ook een goed idee om de oudercontacten te spreiden. Mochten we dan in 

contact geweest zijn met iemand die achteraf besmet blijkt te zijn, dan geven wij het ook niet 

meteen door aan alle ouders van onze klasgroep. Zo zien wij nooit meer dan één ouder per 

week en kunnen we het contact een beetje veilig houden. Jullie kunnen in de schoolagenda 

van je kind een voorstel doen om eens tot bij ons te komen, liefst zo snel mogelijk na 

schooltijd. En wij zorgen ervoor dat we slechts één ouder(koppel) per week bij ons laten 

komen. Jullie kiezen zelf wanneer het een goed moment lijkt om even over jullie kind te 

praten.  

 

Om het schooljaar vlot te starten, is het handig als jullie zoon of dochter een dunne ringmap 

meebrengt naar school. Verder hebben we ook de vulpen, de lat, de slijper en de gom nodig 

die jullie kind vorig schooljaar ook al had. De rest van het schrijfgerief wordt dit schooljaar 

nieuw aangeboden door de school. Wanneer er iets kwijt geraakt, moeten jullie dit wel zelf 

vervangen.  

Breng ook de gymzak terug mee en mochten de kleren te klein zijn, dan mag je het laten 

weten via de schoolagenda. De gymleerkracht zorgt dan voor kleding die weer beter past. Dit 

zal worden aangerekend via de schoolrekening. Je mag ook een oud kledingstuk voorzien als 

schort tijdens het knutselen.  

 

We zullen onze uiterste best doen om het schooljaar ondanks alles zo aangenaam mogelijk te 

laten verlopen. We hopen dat we niet meer in lockdown moeten gaan! We hebben zelf voor 

een tijdje genoeg van het werken via computer. Laat ons maar weer met de kinderen zelf aan 

de slag gaan! We wensen aan al onze ouders ook het allerbeste toe voor het nieuwe werkjaar! 

Laat ons hopen dat niemand op het werk zwaar onder druk komt te staan… Laat ons hopen 

dat niemand ziek wordt… Het blijft nog een vreemde en ietwat eenzame tijd. We mogen 



elkaar geen knuffel geven en we kunnen elkaars glimlach niet meer zien. Maar laat ons van 

ver enthousiast naar elkaar wuiven. Zo herkennen we elkaar als de ouders, de kinderen en de 

leerkrachten van het vierde leerjaar. Afgesproken? Hieronder dan een overzicht over de 

werking in de klas. We probeerden het kort en overzichtelijk te houden…  

 

Warme groeten van juf Kathie, meester Dirk en juf Riet. 

 

1. Inleiding 

Vragen of problemen? Ik ben (bijna) altijd bereikbaar… 

 telefoon: 0479/52.44.50 (Sms voor kleine, dringende berichtjes zoals een afwezigheid 

melden of bellen als je iets wil vragen. Laat gerust een berichtje na als ik niet opneem dan 

bel ik later terug.) 

 mail: kathleen.hanssens@sintjv.be (voor langere boodschappen) 

‘heen en weer’ in agenda 

Of op een veilige manier aan de schoolpoort… 

 

2. Wie geeft les aan uw kind? 

Klasleerkracht: juf Kathie 

Gymmen : juf Nancy. 

Af en toe komt juf Madeleine (de studiejuf op donderdag) een handje helpen als ze geen 

vervangopdracht heeft. 

 

3. Leerstof 4
de

 leerjaar. 

- Wiskunde : Reken Maar = een nieuwe methode vanaf dit jaar voor de hele school. 

- We zijn de methode nog volop aan het ontdekken. Er is duidelijk veel aandacht voor 

differentiatie, zowel naar beneden als naar boven. Het is dus niet erg als niet alle 

oefeningen in het werkschrift gemaakt zijn. We proberen iets meer op maat te werken. 

- Op het einde van elk blok volgt een toets. Die worden niet expliciet aangekondigd maar 

wel voorbereid door gerichte huistaken of lessen. Kijk bij een minder resultaat vooral naar 

de oorzaak, wat liep er precies fout, wat moet extra ingeoefend worden…Toetsen moeten  

tonen hoe ver een kind staat met het verwerven van de nieuwe leerstof. Geen paniek als 

iets niet meteen lukt. We komen naar school om te leren en om te evolueren. Niet alle 

kinderen kunnen op hetzelfde moment op dezelfde plaats staan in hun ontwikkeling. Na 

een toets is het de bedoeling om als leerkracht verder in te zetten op de leerstofonderdelen 

die veel kinderen nog niet hebben verworven.  

- Inhoudelijk wordt uiteraard verder gebouwd op de leerstof van het derde leerjaar. Het 

getalbereik wordt flink uitgebreid: van honderdduizend tot een duizendste! We breiden 

onze kennis over breuken uit en verfijnen verder in het metend rekenen.  

Dat laatste kan trouwens heel goed thuis geoefend worden in de praktijk (betalen in de 

winkel, schatten hoeveel de rekening zal zijn, wegen tijdens het koken, de klok in de gaten 

houden om te weten wanneer een tv-programma begint…) 

 

 Taal. 

-    Taalmethode: Talent, sterk gericht op coöperatief leren = leren van en met elkaar. 

-    Onderdelen: begrijpend lezen, spreken en luisteren, schrijven, taalbeschouwing en  

      spelling. 

- Ook hier wordt gedifferentieerd. Er zijn heel vaak uitbreidingsoefeningen voorzien. Voor 

kinderen bij wie bijvoorbeeld dyslexie werd vastgesteld kunnen extra aanpassingen 

gebeuren (teksten vooraf thuis lezen, enkel ingeoefende woorden bij dictee). Dit gebeurt 

altijd in samenspraak met het zorgteam en de ouders. 
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- Voor dictees oefenen de kinderen ook thuis. Dit wordt meegegeven als huistaak. De 

opdracht is dan om de woorden zeker één keer te schrijven. Moeilijke woorden 

kunnen/mogen uiteraard altijd meer geschreven worden. 

Ook verbeteren kan een huistaak zijn. De woorden worden dan drie keer correct 

geschreven. Letters doorstrepen of er boven schrijven mag niet. Het is immers belangrijk 

om het volledige woordbeeld in te prenten. 

- Als kinderen een schrijfopdracht krijgen, dan worden enkele aandachtspunten 

meegegeven = de dingen die tijdens deze oefening speciaal in de kijker staan! Bvb. Korte 

zinnen schrijven, het gebruik van leestekens, een nieuwe alinea nemen als men overgaat 

tot het schrijven over een ander onderwerp,… Dan zal met die aandachtspunten rekening 

worden gehouden bij het toekennen van een cijfer. 

- Een vijftal keer per jaar bezoek aan de bib. Kinderen en ouders zijn verantwoordelijk voor 

de ontleende boeken. 

 

Zowel voor wiskunde als voor taal kan geoefend worden op Bingel. 

 

 Wereldoriëntatie. 

- Soms voortaken: ook daar kunnen punten op gegeven worden. 

- Toetsen worden ruim vooraf aangekondigd. Het leren wordt in de klas voorbereid maar 

moet zelfstandiger gebeuren dan vorig jaar. De leerlingen krijgen wel een overzicht mee 

van wat ze precies moeten kennen en kunnen. In de agenda wordt ook een planning 

opgemaakt van wat op welke dag moet geleerd worden. Tijdens die periode zal ik soms 

mondeling of schriftelijk overhoren in de klas als voorbereiding op de eigenlijke toets: 

vragen leren interpreteren, gericht leren antwoorden, … 

- Soms open- boektoets: niet te onderschatten! Wordt voorbereid door bvb teksten grondig 

te lezen zodat gericht en snel kan gezocht worden naar antwoorden. 

- Uitstappen, workshops en gasten in de klas in functie van de W.O.-thema’s zijn voorlopig 

jammer genoeg onder voorbehoud. 

 

 Frans. 

- Aanzet geven op speelse wijze: versjes, liedjes, kalender… Doel : vertrouwd raken met de 

Franse uitspraak 

 

 Muzische opvoeding 

- Omvat muziek, beeld, drama en bewegingsexpressie. 

- Werken met muzomap: gaat mee naar huis bij rapporten, geeft een beeld van de 

activiteiten en evaluaties door zowel leerling zelf als leerkracht. In het rapport komt een 

overzicht van de activiteiten van de voorbije periode. Graag ook dat blad ondertekenen. 

 

4. Hoogtepunten van het vierde leerjaar 

Voor deze momenten vragen we vaak hulp, maar dat zal dit schooljaar waarschijnlijk niet 

kunnen...  

Mogelijke hoogtepunten voor dit schooljaar zijn:  

- Ons muzisch stukje voor de sint.  

- Het voetgangersexamen: toestemming nodig van de ouders / ook mensen nodig die 

onderweg controleren of de kinderen niet afwijken van de route (die ze vele keren op 

voorhand afleggen met de klas). Dit doen we buiten… misschien nog mogelijk??? De 

kinderen leren bvb. oversteken op het zebrapad, voorbij een hindernis stappen die op het 

voetpad staat, oversteken tussen twee geparkeerde auto’s,…  



- Ons optreden voor de kleuters naar aanleiding van Carnaval… Ik weet nog niet of dit zal 

mogelijk zijn… we pimpen zelf oude kleding… (Je kan nu alvast materiaal verzamelen: 

lintjes, knopen, pailletten,… ) Misschien kunnen we op afstand optreden voor een klein 

groepje kleuters? Er is nog niets zeker! Maar we blijven stilletjes hopen... 

 

5. Evaluatie en rapporten. 

- Evaluatie via toetsen maar ook via werk in de klas, werkhouding… 

- Vijf  keer rapport per jaar, waarvan twee syntheserapporten.  

- Oudercontacten: zullen dit jaar anders verlopen dan we gewoon zijn (zie ook inleiding). 

      Een gesprek tussendoor is mogelijk op afspraak. 

      Ook met de CLB-verantwoordelijke kan een contact op school aangevraagd worden. 

 

6. Praktische afspraken. 

- Agenda en toetsen moeten ondertekend worden telkens tegen de maandag. 

- Huistaken en lessen 
Het is de bedoeling dat de kinderen na schooltijd nog ongeveer een half uurtje werken 

voor de school op maandag, dinsdag en donderdag. Dat zal wel eens korter/langer zijn al 

naargelang het gaat om een leerstofonderdeel dat ze al dan niet vlot verwerken. Als 

kinderen dagelijks te lang bezig zijn met de taken, dan kan er met de leerkracht worden 

afgesproken om de hoeveelheid te verminderen. Als het eenmalig eens wat te veel is, dan 

kunnen de kinderen op woensdag of vrijdag wat werk inhalen. Wel even melden via de 

schoolagenda. Op deze dagen worden er geen nieuwe taken meegegeven. Wel de agenda 

eens checken omdat er soms gevraagd wordt om iets mee te brengen. 

Een taak = inoefening van wat in de klas werd aangebracht. Als dit nog niet lukt, dan 

moeten de ouders hierover geen uitleg geven. Wel even in de schoolagenda of bij de taak 

noteren. Elke taak wordt de volgende dag in de klas verbeterd om na te gaan of de 

kinderen het hebben begrepen. 

- Zorg voor materiaal! 

Eigen materiaal zoveel mogelijk  naamtekenen, fiets op slot, geen overbodige, dure 

spullen meebrengen… 

Zorg voor boeken en schriften, graag een stevige (boeken)tas. Alle leerlingen kregen een 

basispakket waar ze zelf verantwoordelijk voor zijn. Er wordt verwacht dat dit materiaal 

ook de komende jaren opnieuw gebruikt wordt. Wat opgebruikt is (bijvoorbeeld lijmstift) 

wordt gratis omgeruild. Graag zorgen voor een eigen pen die in de pennendoos in de klas 

blijft. 

Graag een genaamtekende brooddoos en koekendoos gebruiken. 

- Om hygiënisch te kunnen werken, brengen de kinderen een keukenrol of doos zakdoeken 

mee naar school. Ze nemen ook zelf een drinkfles mee. (Ik probeer ook dagelijks de 

lessenaars te wassen met poetsmiddel met Dettol.)  

- Bij afwezigheid zo snel mogelijk verwittigen.  

- Bij te laat komen verwittigen (liefst sms naar de juf), warme maaltijden zeker voor 9 uur 

doorgeven. 

- Wie niet mee mag zwemmen, moet een briefje van ouders of dokter voorleggen. Anders 

wordt de zwembeurt aangerekend. In de huidige situatie is het nog niet duidelijk of we dit 

jaar gaan zwemmen en wanneer dat dan zal zijn. We houden u op de hoogte! 

- Eten en drinken… 

Water of soep bij de boterhammen. 

In de klas en de studie mag een waterfles. 

Speeltijd ’s morgens: fruit of groente, in de  namiddag mag ook een ‘droge’ koek. 



Verjaardagen: geen snoep of taart. Wat mag wel: cake, ijsje, koekje, fruit. Voorlopig wel 

coronaproof. Een traktatie is uiteraard geen verplichting! We zingen voor iedereen even 

enthousiast 😊  
- Wanneer kinderen medicijnen moeten innemen op school, wordt een schriftelijke 

toelating gevraagd van de ouders met vermelding van de hoeveelheid en de tijdstippen 

waarop het medicijn moet ingenomen worden. 

Gelieve ook door te geven indien uw kind allergisch is aan bepaalde voedingsmiddelen of 

geneesmiddelen. 

-     Werkstudie van vier tot vijf. Agenda ook thuis nakijken.  

      Kinderen die de studie alleen mogen verlaten: graag schriftelijke toestemming. 

 

 

Een hele boterham, ik weet het. Maar veel wordt in de loop van het schooljaar nog wel 

eens herhaald. Bovendien zijn er heel wat afspraken die elk jaar opnieuw gelden en dus 

voor de meeste ouders al bekend zijn. 

Bedankt om dit allemaal eens door te nemen.  

We duimen voor een leuk en volledig (!) schooljaar. 

 

Juf Kathie 

 

 

 


