
Start van het schooljaar 2020 – 2021.

Boodschap ter vervanging van het klassikaal oudercontact.

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 of twee ouders per week en kunnen we het contact een beetje 
veilig houden. Jullie kunnen in het 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 of twee ouders 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 het 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. En het zou fijn zou mocht 
iedereen  een rol keukenpapier meebrengen en een flesje water.

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 Riet.



1. Plaats in de klas:   

De kinderen krijgen ongeveer elke maand een andere plaats aangewezen in de klas.
De bedoeling is dat iedereen eens vooraan, in het midden en achteraan kan plaats 
nemen. Er wordt een uitzondering gemaakt als er problemen zijn met het gehoor / als 
men wacht op een nieuwe bril. 
Kinderen die rustig kunnen werken, mogen vaak een vriendje kiezen naast wie ze
graag zitten… De bedoeling is dat ze stilaan zelf gaan inzien of ze het aankunnen 
om naast een bepaald vriendje plaats te nemen, als ze aandachtig moeten werken in 
de klas… = zichzelf leren kennen! Als dat niet lukt, zal ik zelf bijsturen...

2. Huistaken en lessen:

* Het is de bedoeling dat de kinderen na schooltijd nog ongeveer een half uurtje 
werken voor school. Zal wel eens langer / korter zijn al naargelang het gaat om een 
leerstofonderdeel dat ze al dan niet al vlot begrijpen.

* De lessen die ze thuis moeten oefenen, worden altijd in deeltjes aangeboden. 
Daarna krijgen ze nog even de tijd om te herhalen. Dan pas zal er een toets worden 
voorgelegd. Belangrijk: de deeltjes inoefenen => om de volgende dag vragen te 
kunnen stellen / om de volgende dag tijdens het mondeling overhoren te voelen of 
men de les voldoende en op de juiste manier heeft ingestudeerd.

* Helemaal alleen een les inoefenen is moeilijk. Een kind kan zelf niet zo goed 
beslissen of het al dan niet genoeg heeft geoefend. Het is fijn als een volwassene de 
les eens “opvraagt”.

* Het is belangrijk dat de kinderen leren om een vraag correct te interpreteren.
Dit oefenen we ook tijdens het mondeling overhoren in de klas. In het vierde 
leerjaar is dit een belangrijke nieuwe stap! We gaan niet langer vraag en 
antwoord uit het hoofd leren! Ze leren ook nadenken over wat ze zelf hebben 
opgeschreven… misschien wel goed bedoeld, maar daarom niet juist… Bvb. 
Antwoord op de vraag: Waarom herdenken we Sint- Maarten in november? 
“Sint- Maarten zag een bedelaar, nam zijn zwaard en sneed hem in twee!” 
Daarom herdenken we hem nu als een held??? Sint- Maarten heeft niet de 
bedelaar in twee gesneden! Wel zijn jas om die te delen met de bedelaar. De 
leerling bedoelt het goed, maar schreef toch niet het juiste antwoord. 



* We geven ook wel eens een open- boek- toets voor wereldoriëntatie of 
godsdienst… Dan moeten ze zich voorbereiden door de teksten te lezen/ de woorden 
aan te duiden die ze niet snappen, om hierover uitleg te vragen/ ervoor te zorgen dat 
ze de antwoorden snel terug vinden. Worden de teksten thuis niet op voorhand 
doorgenomen, dan zal dit niet lukken binnen de beperkte tijd die men krijgt voor het 
oplossen van de toets. 

* 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 het 
schoolagenda noteren. Elke taak wordt de volgende dag in de klas verbeterd 
om na te gaan of de kinderen het hebben begrepen.

* Af en toe zal er gevraagd worden om een stukje rekenleerstof thuis nog eens te 
bekijken: bvb. Het correct benoemen van de vierhoeken = in functie van een 
naderende toets of… om verder op te bouwen in de volgende les. Voor rekentoetsen 
wordt genoeg geoefend in de klas. Deze toetsen worden niet aangekondigd. Laat onze
leerlingen alstublieft nog genieten van het kind- zijn. 

* Het verbeteren van een dictee = onderdeel van de huistaken. Wanneer dit niet 
correct gebeurt, dan wordt er een punt afgetrokken van het volgende dictee. De 
foutief geschreven woorden moeten drie keer opnieuw geschreven worden. Ik 
probeer de omvang van de verbeter- taak te beperken per kind. Als een kind heel veel 
fouten maakte in het dictee, dan moet het elk woord maar één of twee keer opnieuw 
schrijven. Foutieve letters doorstrepen of ertussen schrijven wordt niet 
aanvaard. Kinderen moeten het juiste woordbeeld inprenten door het juist te zien.

* Het is wel fijn voor de kinderen en ook voor de leerkracht, als de taken thuis 
worden opgevolgd. Dit is een aanmoediging… zo weet je als ouder ook wat je kind 
al dan niet kan… het is ook fijn als ouders vragen om nette werkjes af te geven.
Af en toe het agenda en de taken handtekenen geeft wel het gevoel dat het werk van
de kinderen wat wordt opgevolgd.

* 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 het schoolagenda. Op deze dagen worden er 
geen nieuwe taken meegegeven. Wel het agenda eens checken omdat er soms 
gevraagd wordt om iets mee te brengen.



* Staan zeker op het programma: zelf een gedicht voorbereiden (niet uit het hoofd 
leren) en een boek lezen en daarna vijf minuutjes vertellen over het boek. Ik zal een
lijst meegeven met de dingen waarop zal gelet worden bij de voorstelling van het 
boek. Het gaat er om dat men de belangrijkste gebeurtenissen kort kan vertellen 
en dat men kan vertellen waarom men het boek al dan niet graag heeft gelezen. 
Ik stel vaak bijkomende vragen over de personages, om de checken of men het 
boek echt zelf heeft gelezen…

* Soms krijgen de kinderen ook een voortaak mee. Bijvoorbeeld: schrijf een week 
lang op wat je eet, schrijf een week lang op welk afval er thuis wordt weg gegooid en 
waar het terecht komt… Dit wordt geteld bij de punten voor wereldoriëntatie. Als 
ouder kan je meehelpen door moeilijke woorden voor te schrijven op een kladblad, 
door zelf te noteren wat je weggooit en waar je het gooit… Op de taak zelf verwacht 
ik wel dat het door de leerling zelf geschreven is. Het is de bedoeling dat de kinderen 
eens nadenken over wat ze opschrijven… dat ze in de klas kunnen vertellen wat hen 
is opgevallen tijdens het maken van deze taak.

* Als er punten worden toegekend voor groepswerk in de klas, dan probeer ik de 
inbreng van elke leerling waar te nemen en te beoordelen. Niet alle groepsleden 
zullen dus hetzelfde cijfer krijgen voor het groepswerk. De inzet en medewerking is 
hier zeer belangrijk. 

3. Rustig blijven bij toetsen:

Toetsen moeten tonen hoe ver we nu staan met het verwerven van de nieuwe 
leerstof… Geen paniekreactie 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. 

Er worden geen punten afgetrokken voor spelling, tenzij het werk “onverstaanbaar” 
is. Eén uitzondering: het juist schrijven van de namen van de provincies en hun 
hoofdsteden. 



We zijn in het vierde leerjaar niet gul in het uitdelen van punten… Als je 
kind dus iets minder punten heeft, dan betekent dit niet dat het opeens zoveel minder 
kan… We willen eerlijk zijn. Het is belangrijk te weten dat 8 of 8,5 een heel mooi 
cijfer is voor onze leerlingen! Ik vind het ook zot om iedereen te trakteren op veel 
cijfers negen en tien, omdat dat niet realistisch is en omdat punten dan weinig of geen
waarde hebben. Wees positief tegenover goede prestaties en leg nooit de 
nadruk op wat minder goed gaat. Dat hebben we toch zelf ook niet graag?  
Wie krijgt er niet graag een schouderklopje?! Gaan we ook niet gelukkiger naar 
huis als iemand eens zegt dat we het goed hebben gedaan?

4. Dictees: 

Af en toe worden ook schrijfwerken in de klas en taken meegeteld voor spelling! 
Juist schrijven moet een attitude worden. Maar we kunnen dit niet verwachten als de 
kinderen spontaan schrijven… 
Kinderen bij wie de testing heeft uitgewezen dat ze dyslexie hebben, voor hen 
worden de dictees beperkt tot het dicteren van ingeoefende woorden. De kinderen 
oefenen minstens twee keer in de klas en zullen ook thuis de kans krijgen om 
minstens twee keer te oefenen voor het dictee. Er worden ingeoefende woorden 
aangeboden (grootste aantal) in combinatie met enkele transferwoorden (woorden die
op dezelfde manier worden geschreven) => aangeboden in eenvoudige zinnen. Voor 
herhalings- dictees laat ik de kinderen niet oefenen. Het gaat dan om het bekijken van
hoeveel leerstof er echt verworven is! De punten van deze dictees worden niet 
meegerekend voor de kinderen met dyslexie.
De kinderen mogen geen letters doorstrepen in het woord of er boven schrijven… Ze 
moeten het hele woord opnieuw schrijven. Reden= een juist woordbeeld inprenten. 
In het vierde leerjaar wordt er ook schema aangebracht dat de kinderen moeten 
volgen bij het schrijven van werkwoorden in de tegenwoordige tijd.

5. Rekenen:    NIEUWE METHODE
Wanneer kan het kind de leerstof => als het zelfstandig kan starten bij het 
oplossen van de oefeningen = zelf de juiste oplossingsmethode kiezen, ook 
als de oefeningen door elkaar worden aangeboden. Vaak zeggen ouders: “Thuis kan 
ze het”, “Tijdens de logo lukt het hem wel”. Een oefening maken naar analogie van 
een voorbeeld is een eerste stap in het leerproces. Dit betekent echter niet dat de 
leerstof al echt verworven is…
Soms worden taken ook meegeteld in de punten. Enkel als blijkt dat iedereen het al
goed begrijpt en om aan te sporen om voldoende tijd en zorg te besteden aan de 
taken.



Inhoud:
* tot 10 000
* tot 100 000
* kommagetallen leren kennen tot op één duizendste, hoofdrekenen en cijferen met 
kommagetallen => we lezen niet 3 komma 7, maar drie gehelen en 7 tienden.
* cijferend vermenigvuldigen: TE x T en TE x TE = nieuw! Bvb. 45 x 50 en 45 x 57
* wat vaak moeilijk blijkt is metend rekenen… kan thuis worden geoefend in de 
praktijk. Voorbeelden: zelf kleine dingen betalen in de winkel (als het weer contant 
mag), zelf inschatten hoeveel we zullen moeten betalen aan de kassa, zelf prijzen 
vergelijken in de winkel, zelf dingen afwegen en afmeten tijdens het koken, zelf in 
het programmaboekje kijken om te zien wanneer het tv- programma start en zelf de 
klok in het oog houden, zelf eens meten of dat voorwerp op die plaats zal kunnen 
staan in de slaapkamer,…

6. Schrijfopdrachten:

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. 

7. 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,… ). Ik zou dit schooljaar de jongens
wat stoer willen maken en de meisjes een beetje romantisch… als het kan!
Voorzie een naai- naald en een twintig- tal kopspelden a.u.b. Dit komt 
altijd van pas in onze klas!
Misschien kunnen we op afstand optreden voor een klein groepje kleuters? Er is nog 
niets zeker! Maar we blijven stilletjes hopen...

* Iets koken: iedereen moet bereid zijn om een klein beetje te proeven. Misschien 
kan elke leerling wat groenten meebrengen? Maar… dit kan enkel als we terug hulp 
mogen vragen. Dus… weer afwachten.

8. Ditjes en datjes:

* Aangezien knutselen risico- vol kan zijn voor de kleding, mogen de kinderen een 
oud- kledingstuk meebrengen als schort.

* 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.)

* Als uw kind medicatie moet nemen op school, dan moet ik daarvoor een 
schriftelijke toestemming hebben. Afwezigheid niet noteren in agenda, maar op los 
blaadje.

* Ik start dit schooljaar met een “logboek” waarin we opschrijven: wat we zoal 
deden de voorbije week, waarmee we bezig zijn in ons hoofd (=> leerlingen mogen 
dit aan de leerkracht geven om te lezen => ze krijgen dan een antwoord, een tip om 
hun probleem op te lossen), om onze creatieve opdrachten weer te geven (aangezien 
ze niet meer zichtbaar zijn op het rapport),… Je kan dus aan je kind vragen om hun 
logboek eens te mogen inkijken. Wat ze echt privé willen houden naar de juf toe, 
kunnen ze op een papiertje schrijven en in de hartjes- doos steken.

* Nieuw basispakket => materiaal dat men stuk maakt of dat men kwijt geraakt, moet
men zelf vervangen.

* Bezoek aan de bieb??? Veilig of… toch niet? Het kan misschien wel, aangezien we 
dan in onze eigen bubbel blijven.



* Spoor je kind aan om het materiaal dat men thuis niet nodig heeft, op school uit de 
boekentas te nemen en in de lessenaar te bewaren. Zo kunnen we het schrijfwerk 
bijhouden voor iemand die afwezig is wegens ziekte.
Het is fijn als de ouders de werkschriften eens doorbladeren als ze meekomen 
naar huis voor een taak. Je mag daar altijd een handtekening in plaatsen. 

* Dagelijks wordt de boekentas samen klaar gemaakt. De taken worden besproken, 
zelfs vaak deels mondeling opgelost in de klas! 
Het gaat hier om kinderen van tien jaar! Na een hele dag aandachtig luisteren en 
zich hard inspannen, moet er thuis tijd zijn voor rust en ontspanning! Je moet zelf 
maar eens een avond zitten luisteren… dan ben je ook best moe als je naar huis gaat! 
Het is nooit de bedoeling dat een kind gestresseerd thuis komt. Het is volgens 
mij onmogelijk om thuis nog eens alle lessen opnieuw door te nemen! Je kan 
hierdoor een kind enkel school- moe maken… en dan kan je de knop moeilijk terug 
draaien. Als je tijdens het weekend eens iets extra wil oefenen, is het misschien 
handig om in het agenda te schrijven wat het kind dan moet meebrengen naar huis… 
Ik kan dat als leerkracht echt niet voor iedereen bijhouden. Is het kind iets vergeten? 
Dan kan het de volgende dag de taak inhalen.

* Als kinderen buitenschools hulp krijgen voor… Ik denk aan logopediste, 
psychologe, bijles,… => er mag altijd een heen- en weer schriftje opgestart 
worden. Dan kunnen we met elkaar communiceren. Deze communicatie kan ik 
volhouden als het in twee richtingen gaat.

Vragen? Schrijf ze gerust op zodat je ze kan voorleggen op een 
oudercontact. Heb je een klein probleem dat je snel opgelost wil zien, 
dan kan je me op veilige afstand en met mondmasker aanspreken na 
schooltijd aan de poort. 
We zijn ook blij als we eens een positieve opmerking krijgen. 
We proberen er ook dit schooljaar het beste van te maken.
We vliegen erin! 

                               

      

Wat missen we dit toch, he?
                                                              Maar dit doen we wel nog hoor!  


