
Infobundel 2de leerjaar 

In het 2de leerjaar zijn er veel nieuwe dingen, het tempo ligt hoger dan in het 1 

ste leerjaar. Kinderen zullen ook meer zelfstandig leren werken of in duo of in 

groep. 

Indien er leerproblemen of andere problemen zijn wordt in overleg met de 

zorgleerkracht snel naar een oplossing gezocht. We moeten niet panikeren 

maar waakzaam zijn. Hoe sneller we ingrijpen hoe beter. Aarzel dus niet om 

ons te contacteren. Kan via schoolagenda of mail. (zie mailadressen op einde 

van deze infobundel.) 

Informatie wat de HOOFDVAKKEN betreft: 

WISKUNDE 

We zijn gestart met een nieuwe rekenmethode (reken maar!).   

Bewerkingen: 

De eerste maand is er veel herhaling, daarna rekenen we 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 het 

2de leerjaar is alles meer gericht op wiskundig inzicht, vele soorten oefeningen 

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

gemaakt worden in het rekenboek. Extra oefenen zal soms nodig zijn.  Gebruik 

dan het bijgevoegde rekenblad om te kijken hoe we de oefening leerden in de 

klas. 

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. (Groene blokken = staafjes = tientallen / gele 

blokken = blokjes = eenheden). 

De kinderen mogen eventueel hun rekendoos meenemen naar huis voor het  

huiswerk. Gelieve er veel zorg voor te dragen en ze steeds de dag erna terug 

mee te geven! 



Getallenkennis: 

Inzicht in de getallen tot 100 is hierbij heel belangrijk!  Het 100-veld is een 

hulpmiddel om de getallen een duidelijke structuur te geven en wordt ingezet 

bij het optellen en aftrekken. 

Maaltafels en deeltafels: (maaltafeldoosje meebrengen: tijdstip zal via agenda 

gecommuniceerd worden).  

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 kennen. Na een tijdje 

zelfs op tijd.  

Verbeteren doen ze met groene  balpen (in de klas of thuis). Deze hebben de 

kinderen reeds gekregen in de klas.  

Kloklezen:  

kwart voor en kwart over is nieuwe leerstof. Uur en half uur wordt vaak 

herhaald doorheen het schooljaar. 

Meten en metend rekenen:  

Dit zijn heel praktische lessen gegeven door juf Lieve op dinsdag.  

 

TAAL 

Voor taal zijn we gestart met een nieuwe methode (Talent!) 

Spelling:   

Elke vrijdag is er een dictee, zowel woorden uit het spellingsboek als 

gelijkaardige woorden. Er wordt dagelijks geoefend voor spelling in de klas. Ook 

hier zal er in het groen verbeterd worden. Kan zowel in de klas als thuis. 

Spelling in het 2de leerjaar is gericht op regels en afspraken en ze leren 

toepassen bij andere woorden. 

 



Begrijpend lezen: 

Dit is nieuw voor de kinderen, klassikaal, per 2 , niet zo gemakkelijk voor de 

leerlingen. Maar hier wordt veel op geoefend. Niet alle oefeningen zullen 

gemaakt worden van begrijpend lezen. 

 

Technisch lezen:  

Er zijn 2 of 3 soorten teksten in het leesboek. Deze worden verdeeld volgens 

leesniveau. De kinderen worden verdeeld in A/B of C niveau. Dit kan doorheen 

het schooljaar veranderen. Afhankelijk of er evolutie is bij het lezen. 

Eerstdaags zal er een test afgenomen worden om het leesniveau te bepalen, 

daar er eind eerste leerjaar door corona geen leestesten werden afgenomen. 

Dit wordt in februari nogmaals herhaald. 

Om het tempo te verhogen, vragen we de om de kinderen  dagelijks luidop te 

laten lezen thuis. Na een tijdje wordt er ook geoefend op intonatie en expressie 

bij het lezen. 

Klasbieb: De kinderen krijgen een boekje uit de klas met een leeskaart op eigen 

niveau We vragen om zelf thuis veel te lezen, elke dag 5 minuten is zeker nodig, 

omdat er in de klas minder gelezen wordt dan in het 1ste leerjaar. 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 het niveau kunnen aanpassen. 

Andere taaloefeningen in het taalboek worden soms klassikaal gemaakt. Dit 

wordt steeds aangegeven met KW in het werkschrift. 

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

schoolagenda. We vragen dan om de kinderen een zak of rugzakje mee te 

geven. 

Schrift:  

De kleine letters en verbindingen worden grondig herhaald. De hoofdletters 

zijn nieuw dit schooljaar. Van zodra we starten met de eerste hoofdletter zal er 

achteraan de agenda een sticker gekleefd worden met een overzicht van alle 



hoofdletters. De aangeleerde hoofdletters moeten ze ook spontaan kunnen 

toepassen tijdens de dictees op vrijdag. Ook de leestekens (?  .  ,  !) zijn heel 

belangrijk. De kinderen moeten dit ook zelf kunnen toepassen in hun werkjes, 

dictees en toetsen. 

 

PRAKTISCHE informatie: 

Huiswerk:  

We proberen gedifferentieerd huiswerk te geven, zo krijgen de kinderen 

rekenwerk op niveau, leeswerk op niveau en soms extra oefeningen. Vaak 

hetzelfde 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.  

We geven huiswerk op maandag, dinsdag en donderdag. Af en toe woensdag of 

weekend kan ook. 

Na een tijdje zullen we de lesjes van WO leren voor een WO-toets, maar dit 

met een stappenplan. Dit om tot “leren leren” te komen. Zo is de stap naar een 

derde leerjaar minder groot. 

 Agenda:  

Graag dagelijks controleren en ondertekenen! Berichten voor de juf mogen in 

de rechterkolom van het agenda geschreven worden. Kinderen duiden met een 

kruisje aan of het huiswerk gemaakt is. Wij schrijven telkens pas ’s middags de 

agenda, dus wanneer er iets belangrijk in de agenda staat graag zeker aan jullie 

kind zeggen zodat we dit ’s morgens al kunnen lezen. 

Website:    

www.vbsoudebareel.be: er zullen regelmatig foto’s gepost worden op de 

klasblog. 

Uitstappen:  

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

afhankelijk van de corona maatregelingen) 

http://www.vbsoudebareel.be/


 

Gymmen: 

We gymmen op maandag bij juf Nancy, zwemmen zal doorgaan op donderdag, 

maar de precieze datum is nog niet bepaald. De zwemmers zal ikzelf zwemles 

geven, de niet- zwemmers krijgen zwemles van juf Katrien. 

 

Allerlei:  

We spelen af en toe nog in hoeken (educatieve spelen of bouwspelletjes of in 

de tuin spelen bij mooi weer) 

Rapport:  

Er is opnieuw een puntenrapport. Lees steeds goed de feedback naast de 

punten. Dit geeft veel uitleg over wat je kind al kan en wat nog moeilijk gaat. 

Verjaardagen:  

De kinderen worden gevierd in de klas. We zingen en de kinderen krijgen een 

kroon mee naar huis. Graag de volgende dag terug meebrengen. Ze mogen ook 

een sticker kiezen en een eigen taart versieren op het digitaal bord. Een 

traktatie kan, maar is zeker niet verplicht.  Gelieve rekening te houden met de 

coronamaatregel en enkel voorverpakte zaken mee te geven! 

Plaats in de klas: 

We wisselen elke maand van plaats in de klas. Kinderen kiezen dit niet zelf. 

Schrijfgerei: 

Kinderen hebben pen, potlood, groene balpen, blauwe balpen, lijmstift, gom, 

kleurpotloden en stiften. Dit blijft steeds op school. Dus voor thuis graag een 

extra pen voorzien. Of indien kinderen in studie blijven graag een extra 

studiepen in de boekentas. 

 

 



 

Bij vragen of problemen aarzel niet om ons te contacteren: 

Dit kan via mail: 
anouk.de.buck@sintjv.be  
lieve.schelfout@sintjv.be 

 

Wij wensen jullie en de kinderen een fijn schooljaar. Wij zijn de geluksvogels 
van 2B. Wij hopen alvast op een goede samenwerking.  

 

Met vriendelijke groeten, 

Juf Anouk en juf Lieve (dinsdag van 10u tot 15u30) 
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