
 



1. De leerstof 

➢ Rekenen (KATAPULT 6de leerjaar) 

In het begin van het 6de leerjaar wordt de leerstof van het 5de leerjaar nog even herhaald. 

De verschillende lesonderdelen (hoofdrekenen, meetkunde, cijferen, getallenkennis, 

metend rekenen, toepassingen) zullen wekelijks aan bod komen. 

 

EXTRA : Er worden huistaken meegegeven via de scheurblokken of een taak op Kabas.  

 

➢ Taal Nederlands (Verrekijker 6de leerjaar) 

De verschillende lesonderdelen (begrijpend lezen, luisteren, spreken, spelling, stellen, 

taalbeschouwing) worden wekelijks behandeld. 

Voor “technisch lezen” zal uw kind elke dag een kwartier lezen in stilte in de klas. 

Dit jaar gaan we ook met de klas naar de bib waar de kinderen een boek kunnen uitkiezen.  

 

➢ Taal Frans (6PassePartout) 

Er wordt tijdens de lessen Frans heel veel aandacht besteed aan luisteren en spreken. Het 

is belangrijk dat de kinderen vooral durven spreken en zich verstaanbaar kunnen maken. 

Het leerplezier is in deze lessen van erg groot belang. Er zullen bij elk hoofdstuk (contact) 

een taak en toets zijn voor zowel ‘vocabulaire’, ‘grammaire’ en ‘dialogue’. Veel en regelmatig 

oefenen is hier de boodschap! 

 

➢ Wereldoriëntatie (WOUW) 

Er wordt voor wereldoriëntatie gewerkt in thema’s (natuur, tijd, ruimte, …). Regelmatig 

worden bij deze thema’s ook uitstappen voorzien. De toetsen bestaan zoals goede gewoonte 

uit een open- en een gesloten boek gedeelte.  



➢ Turnen/zwemmen 

De lessen lichamelijke opvoeding worden wekelijks gegeven door meester Abel en dit voor 

L6A op donderdag en voor L6B op vrijdag.  

 

Dit schooljaar gaat het zesde leerjaar om de twee weken zwemmen en dit pas vanaf januari. 

In de periode van september tot en met de kerstvakantie krijgen de leerlingen om de twee 

weken, op woensdag, een uurtje turnen van de eigen juf.  

 

Indien uw kind zijn/haar zwemgerief niet bij heeft, kan hij/zij deze lenen van de school. 

De turnzak gaat iedere vakantie mee naar huis. Een turn T-shirt is niet verplicht.  

Een witte T-shirt en een donkere short is wel verplicht. 

De oude T-shirt van uw kind mag na dit schooljaar op school ingeleverd worden. 

 

Gelieve alles van uw kind van zijn/haar naam te voorzien. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. In de klas 

 

 

a) Het takenbord 

Om het werken in de klas vlotjes te laten verlopen, krijgen de leerlingen wekelijks een 

taak. 

Voorbeelden van taken : ophaler, uitdeler, boterhamdoos, luchtbaas,  postbode 

 

b) Het puntensysteem 

Uw kind krijgt een profiel op 'Classdojo'. Hier kan hij/zij punten verzamelen voor 

zichzelf, maar ook voor de klas. Samen worden er een afgesproken aantal punten 

verzameld en werken we naar een activiteit die de leerlingen zelf gekozen hebben. Zo 

leert uw kind omgaan met anderen, samenwerken, elkaars mening respecteren, anderen 

helpen, … Classdojo is enkel toegankelijk voor de juf en de leerlingen in de klas.  

 

c) Contractwerk 

Om uw kind de kans te geven om de leerstof zelfstandig in te oefenen, wordt in het 6de 

leerjaar aan contractwerk gedaan. Hierin staan  MOET-taken en  MAG-taken . 

 

d) Duowerk 

Regelmatig werken de kinderen in duo’s. De leerlingen werken dan zelfstandig per twee 

en proberen elkaar zoveel mogelijk te helpen. Als ze het moeilijk hebben met bepaalde 

oefeningen vragen ze in de eerste plaats hulp aan elkaar en dan pas aan de leerkracht 

indien het echt niet lukt. 

 

 



3. Het schoolagenda 

 

Elke vrijdag vullen we onze schoolagenda samen in voor de komende week. 

We zetten – met oog naar het middelbaar – vooral in op het zelfstandig leren 

plannen. (niet iedereen heeft elke dag evenveel tijd) . Dit zal de eerste weken niet voor alle 

leerlingen even makkelijk zijn. In de eerste weken voorzien we in de klas voldoende tijd om 

de planning per leerling te bekijken en eventueel bij te sturen waar nodig.  

Het huiswerk wordt afgegeven op de dag dat het in het agenda vermeld staat.  

Daarna wordt het huiswerk uitgebreid besproken, zodat uw kind heel duidelijk weet wat er 

van hem/haar verwacht wordt.  

Een voorbeeldje : 

Maandag 

Taak spelling WP 2 

Dinsdag 

Rekentaak (blad of op Kabas) 

Woensdag 

 

Donderdag 

Taak Frans grammaire C3 

Taak werkwoorden  

Vrijdag 

Taak rekenen (blad of op Kabas)/WO 

Leestaak afgeven 

 

Wanneer uw kind problemen zou hebben bij het maken van een huistaak, gelieve dit dan te 

melden. Dit kan door op het huiswerk zelf een opmerking te noteren. 

We vragen aan de ouders om in het weekend het schoolagenda te tekenen. 



In de schoolagenda zitten ook 4 afwezigheidsbriefjes. Deze kan je dus 4 keer gebruiken 

als je kind niet meer dan drie opeenvolgende kalenderdagen ziek is, anders heb je een 

doktersbriefje nodig. 

4. Proclamatie 

De proclamatie is dit jaar op dinsdag 27 juni 2023.  

We willen de leerlingen zoveel als mogelijk betrekken in hun proces naar een toffe 

proclamatie. In het begin van het jaar zullen de leerlingen een bus vinden in de klas waar ze 

hun ideetjes kwijt kunnen.  

5. Rapporten en oudercontacten 

 

Rapport 1 + oudercontact  Dinsdag 25 oktober 2022 

Rapport 2 Vrijdag 20 januari 2023 

Oudercontact 2  

Tijdens dit oudercontact zal er al een eerste 

oriëntatie naar het middelbaar worden 

besproken. 

Dinsdag 7 februari 2023 

 

Rapport 3 + oudercontact 3 (op 

uitnodiging)  

Donderdag 30 maart 2023 

Rapport 4  De kinderen krijgen hun rapport op de 

proclamatie op dinsdag 27 juni   

 

 

 

 



6. Belangrijke info  

• De warme maaltijden gaan door zoals gewoonlijk.  

Soep: € 0, 60 

Warm eten: € 4, 15 

• Gelieve al het materiaal van uw kind van zijn/haar naam te voorzien. Zo beperken we 

de berg verloren voorwerpen. Denk aan: koekendoosjes, brooddozen, turnkledij, e.d.  

• Tijdens de speeltijd in de voormiddag verwachten we dat de leerlingen 

fruit/groente eten. In de namiddag kunnen de leerlingen een koekje eten (zonder 

chocolade) of ook fruit/groente 

• Gelieve uw kind te voorzien van een hervulbare drinkbus.  

• De facturatie voor de uitstappen krijgen jullie via mail toegestuurd. 

• Indien uw kind jarig is, mag hij/zij vrijblijvend een traktatie meebrengen naar de 

klas. Het is toegestaan om snoep, chips,… mee te brengen. De afspraak is dat de 

leerlingen ofwel in de klas de traktatie kunnen eten ofwel meenemen naar huis. Een 

traktatie is geen vereiste!  

• Er is studie op maandag, dinsdag en donderdag door juf Beaudine.  

• De vrije dagen zijn op vrijdag 7 oktober, dinsdag 18 oktober, vrijdag 11 november, 

woensdag 8 februari, maandag 20 maart, maandag 1 mei, donderdag 18 en vrijdag 19 

mei en maandag 29 mei 

• Wanneer de leerlingen alleen de school mogen verlaten, te voet, met de fiets/bus, 

gelieve dit te noteren in de agenda. Vermeld ook “alleen op maandag” of “het hele 

schooljaar”. Zo krijgen wij wat meer zicht over wie, wanneer zelfstandig naar huis 

gaat.  



We zijn er van overtuigd dat we door samen te werken heel veel kunnen bereiken. Als 

klasleerkrachten vragen we aan de ouders om ons persoonlijk te contacteren wanneer er 

zich een probleem voordoet. Ook wij, als klasleerkrachten, willen u graag melden wanneer er 

iets fout loopt in de klas. Alleen zo kunnen we streven naar een positief klasklimaat.  

U kan ons te allen tijde bereiken via volgende e-mailadressen 

L6A – juf Beaudine 

beaudine.de.schuyter@bsdevogelzang.be 

L6B – juf Barbara 

barbara.van.overmeire@bsdevogelzang.be 

  

We kijken alvast uit naar een mooi en leerrijk schooljaar!  

mailto:beaudine.de.schuyter@bsdevogelzang.be

