
Ouderavond 2de leerjaar 

2de leerjaar   heel veel nieuwe dingen, tempo hoger dan in het 1 ste leerjaar.  Kinderen moeten ook 

meer zelfstandig werken of duo -werk of groepswerk. 

Indien er leerproblemen of andere problemen zijn wordt in  overleg met de leerkracht snel naar een 

oplossing gezocht. We moeten niet panikeren maar waakzaam zijn. Hoe sneller we ingrijpen hoe 

beter. 

Wiskunde : nieuwe rekenmethode (reken maar)  Eerste maand veel herhaling, daarna rekenen tot 

100. In het begin zal er veel geoefend moeten worden voor rekenen tot 20. Deze oefeningen moeten 

de kinderen heel snel kunnen. Dit zal in de klas gebeuren maar ook thuis. In het 1ste leerjaar  kunnen 

de kinderen de oefeningen vanbuiten leren, in 2de leerjaar gericht op wiskundig inzicht, vele soorten 

oefeningen door elkaar.  (soorten oefeningen zie apart blad.)  Niet alle oefeningen zullen gemaakt 

worden in het rekenboek. 

Verschillende soorten rekenoefeningen door elkaar kan voor de leerlingen soms moeilijk zijn. 

Ze gebruiken dan gele en groene blokken en mogen ook de oefeningen geel en groen kleuren. 

Inzicht in de getallen is hierbij heel belangrijk !!! Extra oefenen zal soms nodig zijn. Gebruik dan het 

bijgevoegde rekenblad om te kijken hoe we de oefening leerden in de klas. 

 Maaltafels en deeltafels  (maaltafel doos) . Ze krijgen een week de tijd om een maaltafel te oefenen. 

Elke dag 5 minuten oefenen voor de maaltafels met doosje, huiswerk maaltafels en oefenen in de 

klas. Ze moeten de maaltafels en deeltafels van buiten kunnen. Na een tijdje zelfs op tijd.  

 Verbeteren in groen (in de klas of thuis) 

Kloklezen nieuw : kwart voor en kwart over of  na 

Taal ( methode talent) 

  spelling  :  vrijdag dictee, zowel woorden uit spellingboek als gelijkaardige !! 

                           Heel veel oefeningen in werkboek (verbeteren in de klas of thuis) 

                           Schrijven  in het 2de leerjaar is gericht op regels en afspraken leren en kunnen 

                           toepassen bij andere woorden. 

begrijpend lezen nieuw voor de kinderen, klassikaal, per 2 , niet zo gemakkelijk voor de leerlingen. 

                                Niet alle oefeningen zullen gemaakt worden van begrijpend lezen. 

 Technisch lezen : 2 of 3 soorten teksten in het leesboek. Worden verdeeld volgens leesniveau. Om 

het tempo het verhogen , moeten  de kinderen luidop lezen thuis. De leeskaart wordt boven de zin 

gelegd. Dit zijn de kinderen niet gewoon, maar uit onderzoek en ervaring is het makkelijker voor de 

kinderen, omdat ze dan sneller de volgende zin kunnen lezen. Na een tijdje wordt er ook geoefend 

op intonatie en expressie bij het lezen. 



          

 Klasbieb met leeskaart op eigen niveau :   zelf thuis veel lezen, elke dag 5 minuten is zeker nodig, 

omdat er in de klas minder gelezen wordt dan in het 1ste leerjaar. De leeskaart (uitleendatum en 

terugbrengdatum wordt ingevuld door de lkr.) . De kinderen kleuren het gezichtje (leuk boek of niet). 

De ouders kleuren de duim (het lezen ging vlot of niet). Het boek komt terug mee naar de klas van 

zodra het boek is uitgelezen (dus geen vaste dagen om te wisselen). Gelieve te verwittigen als het 

boek te moeilijk of te gemakkelijk is, zodat we niveau kunnen aanpassen. 

  Andere taaloefeningen in taalboek soms klassikaal werk wordt aangegeven met stempel 

Regelmatig gaan we naar de bieb van het Westveld. Wordt gemeld in schoolagenda (rugzak 

meebrengen) 

Schrift : kleine letters, hoofdletters, moeten dit ook kunnen toepassen in dictee. 

Ook de leestekens (?  .  ,  !) zijn heel belangrijk . De kinderen moeten dit ook zelf kunnen toepassen 

in hun werkjes, dictees en toetsen. 

Kleurpotloden :als kleurpotloden en slijper in de boekentas zitten, gelieve de potloden te slijpen en 

de dag nadien opnieuw  mee te geven. 

Verbetersysteem : stempel, sticker of sterren 

Huiswerk : gedifferentieerd , krijgen rekenwerk op niveau , leeswerk op niveau en soms extra 

oefeningen. Vaak zelfde huiswerk als andere klassen, maar niet altijd. Huiswerk wordt met pen 

gemaakt. Dus   pen voor thuis of in de boekentas voor wie in studie blijft, na een tijdje lesjes van WO 

leren voor WO toets met stappenplan. 

Altijd huiswerk op maandag, dinsdag, donderdag, maar kan ook op woensdag en weekend zijn. 

Elke dag agenda controleren en indien mogelijk ondertekenen. Berichten voor de juf mogen in de 

rechterkolom van het agenda geschreven worden. Kinderen duiden met kruisje aan of huiswerk 

gemaakt is. 

Werken in de tuin : We gaan regelmatig in de tuin en moestuin werken . Wordt meegedeeld in 

schoolagenda (kledij en schoenen aanpassen op die dag) 

Website (veel foto’s) 

Uitstappen : sportdag, museum, schoolreis, boerderij, … zie aparte brieven ( dit schooljaar 

afhankelijk van de corona maatregelingen) 

Gymmen op maandag door juf Nancy  , zwemmen is nog niet bepaald. 

Allerlei : nog spelen in hoeken ( educatieve spelen of bouwspelletjes of in de tuin spelen bij mooi 

weer) 

Rapport : hetzelfde als 1ste met punten. Lees steeds goed de feedback naast de punten. Dit geeft veel 

uitleg, wat je kind al kan en wat nog moeilijk gaat. 



Verjaardagen : geen cake of  taart,  drankje of klascadeau. Kinderen krijgen een verjaardagskaart en 

ballon aan boekentas. 

Plaats in de klas (elke maand wisselen we van plaats) 

Bij vragen of problemen : email sturen (marleen.eeckman@sintjv.be) Ik sta ook elke dag om half 4 

aan het fietshek. 

Ik wens jullie en de kinderen een fijn schooljaar. Wij zijn de gelukvogels van 2A . Ik hoop op een 

goede samenwerking en ik ben steeds bereid voor hulp .   

Vriendelijke groeten juf Marleen ( 2A) 


