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ALGEMENE INFO
• Afwezigheden: Elke afwezigheid van uw kind moet correct gewettigd worden. Dit kan op 2 manieren:

• Afwezigheid voor minder dan 4 dagen in een week: een afwezigheidsstrookje ondertekend door u als ouder. 

Per schooljaar kan hier maximum 4 maal gebruik van gemaakt worden. Bewaar deze strookjes zorgvuldig, want 

deze zijn ook genummerd. Daarna is steeds een doktersbriefje nodig.

• Afwezigheid voor meer dan 3 dagen in een week of met een weekend tussen: doktersbriefje.

• Wanneer uw kind 4 halve dagen ongewettigd afwezig is, wordt het CLB automatisch op de hoogte gebracht. 

• Medicatie op school: Indien uw kind koortsvrij naar school mag maar nog medicatie moet nemen dan 

moet het daarvoor voorziene formulier ingevuld worden door de dokter. Dit is te downloaden via onze 

website (www.gbsbrakel.be)

• Betalingen: De meeste betalingen gebeuren via de schoolrekening. Wanneer er geld moet meegegeven 

worden, wordt dit uitdrukkelijk gevraagd. Geld zit dan in een gesloten envelop met vermelding van de 

naam van uw kind. 

http://www.gbsbrakel.be/


• Gezondheidsbeleid: We werken met de volledige school mee aan een actief gezondheidsbeleid. 

Dit houdt in dat we de kinderen stimuleren om gezonde tussendoortjes te eten. Om die reden zijn 

koeken op school verboden. Fruit, yoghurt, boterhammen,… zien wij liever als tussendoortje.

• Verjaardagen: Verjaardag vieren we in de klas. Niemand is verplicht om cadeautjes mee te 

brengen. Wil je dit toch doen kies dan voor iets gezond (vb. een stukje fruit) of iets educatief. Een 

boekje, een luistercd, een educatief spel, een plantje… voor de klas is altijd een leuk idee. Deze 

zijn bruikbaar tijdens o.a. hoekenwerk. We maken dan speciaal tijd om het boekje voor te lezen 

of het cadeautje te introduceren in de klas. 

• Enkele tips: 

• Voorzie jassen en truien van een lusje en een naam, eventueel geschreven op het etiket. Elk jaar blijven 

heel veel kleren op school en dit vinden we toch steeds jammer.

• De kinderen mogen op hun bank een flesje water plaatsen, bij voorkeur een herbruikbare drinkbus, dit 

om onnodig afval te vermijden. 

• Geef liever geen speelgoed mee naar school, dit kan vele traantjes vermijden. Wanneer dit toch eens 

gedaan wordt, geen nood, maar voorzie alles van een naam.

• Tijdschriften aankopen is GEEN verplichting.



• Bibbezoek: Met de klas gaan we 1 keer in de maand naar de bib, de bibboekjes blijven op 

school. De ervaring leert ons dat veel boekjes verloren gaan als ze mee naar huis gaan en dit kan 

niet de bedoeling zijn. Er is in de klas steeds een tijdstip voorzien om in deze boekjes te kijken en 

te lezen.

Indien mogelijk probeer samen met uw kind in het weekend naar de bieb te gaan, kies een boekje 

en lees samen. In het begin kan uw kind de gekende woordjes zoeken, gaandeweg als alle letters 

gekend zijn kan u een beurtrol doen. Lezen doet u liefst steeds samen omdat controle heel 

belangrijk is. In het begin kan u de lesjes best nog eens voorlezen, u kan ook samen lezen of 

afwisselend lezen. Op deze manier ondervindt uw kind dat lezen leuk is.



DE ANDERE LEERKRACHTEN

• Zorgcoördinator: juf Maggy

• Bijzondere leermeesters: 

 Juf Griet: Rooms Katholieke godsdienst (RKG)

 Juf Farida: Niet Confessionele Zedenleer (NCZ)

Meester Bart: Lichamelijke Opvoeding (LO)



E-MAILADRESSEN:

• Juf Hilde: hilde.vandermeeren@gbsbrakel.be

• Juf Christa: christa.foubert@gbsbrakel.be

UITERAARD MAG U ONS OOK OP SCHOOL ALTIJD AANSPREKEN BIJ 

OPMERKINGEN, VRAGEN OF PROBLEMEN.

mailto:hilde.vandermeeren@gbsbrakel.be
mailto:christa.foubert@gbsbrakel.be


EEN KIJKJE IN DE KLAS:

• Opstelling van de banken: gemakkelijk om te vormen, de leerlingen wisselen af en toe. Elk kind 

heeft een doosje met een schrijfpotlood, een gom, een puntenslijper, … Uw kind dient zorg te 

dragen van zijn/haar materiaal.

• Kalenders: verjaardagskalender, dagkalender, de maanden, de seizoenen

• Takenbord: iedere week kiezen de leerlingen zelf een taakje die ze gedurende de volledige 

week moeten uitvoeren. 

• Dagverloop: duidelijk overzicht zodat alle kinderen goed weten wat er komt die dag.



START VAN DE SCHOOLDAG

• Iedere morgen bij het eerste belsignaal komen we naar onze rij. Bij het tweede belsignaal moet het 

volledig stil zijn. Mogen we er op aandringen om ervoor te zorgen dat uw kind op tijd aanwezig is op 

school. Op die manier zorgt u ervoor dat uw kind een rustig begin van de dag meemaakt.

• Na het tweede belsignaal gaan de rijen naar binnen. De kinderen nemen hun boekentas, gaan naar 

hun plaats en nemen alles uit hun boekentas. Eventuele strookjes en huistaken dienen steeds in de rode 

huistakenmap te zitten, zo hoeft uw kind niet te zoeken naar het huiswerk en/of brieven. Maak zeker 

elke week de huiswerkmap leeg zodat deze ordelijk blijft.

• De brooddozen en eventuele drankjes (graag voorzien van naam om traantjes te vermijden) komen 

vooraan in de broodbak. De broodbak wordt opgehaald om de maaltijden en drankjes koel te 

bewaren. Ook de tussendoortjes gaan in een bak. Gelieve de doosjes ook te naamtekenen.

• Hierna beginnen de lessen. We starten altijd de dag in met het kort overlopen van de kalenders zoals 

het dagverloop, zo weten de kinderen wat er allemaal gaat gebeuren. 



WAT LEERT UW KIND?

• Leren lezen met Mol en Beer 

• De andere taaldomeinen:

• Luisteren en spreken

• Taalbeschouwing: taalsystematiek (ontdekken hoe onze taal in elkaar zit: klanken, letters, woorden, zinnen…)

• Taalbeschouwing: taalschat (nieuwe woorden, uitdrukkingen leren kennen en gebruiken)

• Creatief schrijven



MATERIALEN VAN MOL EN BEER

• 6 leesboeken

• 6 werkboeken taal

• differentiatiemateriaal:

• Lopertjes: ideaal voor kinderen die ‘vooruitlopen’ of voor zij die eens extra moeten oefenen.

• Stappertjes: voor leerlingen die er nood aan hebben om alles wat kalmer aan te doen. 

• Lezertjes en de schrijvertjes: extra oefenblaadjes



LEREN LEZEN MOET LEUK ZIJN

• Kinderen, en vooral jonge kinderen, leren met hun ‘hoofd, hart en handen’, met andere woorden ook de 

verpakking telt. En daar precies kunnen we rekenen op onze twee nieuwe klasvrienden: Mol en Beer. In 

de eerste 6 thema’s gebruiken we hun belevenissen als kapstok om de eerste maanden van het 

aanvankelijke leesonderwijs aan op te hangen. Samen met hun 2 vrienden An en Tom (be)leven zij het 

leven van kinderen van die leeftijd. Meteen creëren we zo ook een context waarin kinderen lezen 

meteen ervaren als een zinvolle bezigheid. Wie de leestechniek beheerst, is in staat om een 

boodschap te ontsluiten en te begrijpen. Het is aan ons om te zorgen dat dit een zinvolle bezigheid is. 

Daarom kiest Mol en Beer er onder meer voor om niet te werken met onbestaande, betekenisloze 

woordjes. Vanaf thema 7 werken we in alle lessen lezen met een eenvoudig model van 

binnenklasdifferentiatie waarbij we rekening houden met en materiaal voorzien voor twee groepen: de 

wellicht grootste groep van normaal vorderende lezers (= blauwe groep) en de kleinere groep van 

moeilijk lezende kinderen (= groene groep). Wanneer we uiteraard zien dat op een vroeger tijdstip 

nood is aan binnenklasdifferentiatie, wachten we niet tot thema 7.



AANVANKELIJK LEZEN
& LEZEN

• Hoe leren lezen?

• Stap 1: beperkt aantal steunwoorden 

• Zoveel mogelijk letters worden afgezonderd, zodat onmiddellijk nieuwe woorden kunnen gevormd worden

• Stap 2: letters losmaken = analyse vb. m – o – l 

• Stap 3: letters leren en onderscheiden  (door veel te oefenen)

• Stap 4: letters opnieuw samenvoegen tot nieuwe woorden = echte lezen = synthese vb. o – l – m

• Stap 5: sommige woorden worden globaal (in zijn geheel) aangeleerd, zoals bv. de lidwoorden 

• Stap 6: met de aangeleerde letters worden er wisselrijen gevormd. 

• Stap 7: daarna vormen we een woordenrij of een zin. 

• Stap 8: vanuit de zinnen wordt er overgeschakeld naar een ‘echte’ tekst.

 auditief, visueel of beide

 willen leren lezen = motivatie



LEZEN

• Leestraining blijft belangrijk.

• Vanaf thema 7 komen de overige tweeklanken, letterclusters als ‘ch’ en ‘cht’ en woorden met dubbele kop en/of dubbele 

staart aan bod. Stap voor stap worden die aangeboden en geoefend en worden alle aangebrachte leesitems herhaald.

• Samen lezen, een motiverende vorm van leestraining.

• Samen lezen is een vorm van tutor lezen, waarbij kinderen van een verschillend leesniveau elkaar helpen en dus ook leren 

van elkaar.

• Voordelen:

• Motiverend element voor de groene lezer. Op die manier slaagt hij/zij erin om een volledig verhaal door te lezen en het ook 

te begrijpen. Mocht hij/zij het verhaal alleen hebben gelezen dan zou hij/zij er niet alleen niet zijn doorgeraakt binnen een

afzienbare tijd, hij/zij zou ook de verhaallijn zijn vergeten omdat hij te sterk gefocust was op het leesproces.

• Krijgt een ‘goed voorbeeld’ van de blauwe lezer. In deze teksten krijgen de kinderen immers de kans het expressief lezen te 

oefenen. De groene lezers krijgen hierbij zo niet alleen een tekst die hij/zij kan ‘luisterlezen’, hij/zij hoort ook nog eens een 

goed voorbeeld in expressief lezen.

• Voordeel op vlak van de taalschat. Groene lezers die altijd in homogene (gelijke) groepen oefenen met eenvoudige teksten 

komen zo ook niet in contact met uitgebreide woordenschat. Deze leesvorm kan daaraan deels verhelpen. Het is immers niet 

omdat je een woord niet kunt lezen dat je het niet begrijpt en niet mondeling kunt gebruiken. Het voordeel voor de blauwe 

lezer situeert zich hoofdzakelijk op het sociale vlak. Samen lezen is een zinvolle context om enkele sociale vaardigheden en 

attitudes te oefenen. We denken onder meer aan respect, behulpzaamheid en geduld.



HOE KUN JE THUIS HELPEN?

• Lees elke dag!

• Hou liever korte leesmomenten.

• Hou het leuk, vermijd de sleur! Spelletjes spelen brengt afwisseling.

• Lees op verschillende manieren: vb. 

• luidop voorlezen

• echo: u leest een stukje voor, uw kind leest na

• koorlezen: samen luidop lezen

• zelf lezen: uw kind leest zelf eens bv: fluisterend

• duo-lezen (elk een zinnetje)

• Lees meerdere keren dezelfde tekst



MET WELKE MATERIALEN KAN JE OEFENEN?

• Uit de klas: 

• lezertjes

• stappertjes en lopertjes

• leesboek uit de klas

• doosje met letters en woorden

• zelf gekozen boekjes vb. uit de bib, …



DE ANDERE TAALDOMEINEN



LUISTEREN EN SPREKEN

• Luisteren en spreken zijn een taaltweeling die we moeilijk kunnen scheiden. Daarom komen ze ook 

telkens samen aan bod. Doorheen de thema’s krijgen de kinderen dan ook gevarieerde spreek- en 

luisteropdrachten te verwerken. 

TAALBESCHOUWING: TAALSYSTEMATIEK

• Het klinkt niet echt en toch zijn elementen van taalsystematiek (taalopbouw) op hun plaats in een 

eerste leerjaar. In Mol en Beer wordt aandacht gegeven aan enkele taalbeschouwelijke inzichten 

en begrippen. Daarbij werken we vanzelfsprekend vooral inductief: niet het begrip of de term is 

belangrijk, maar wel het gebruik ervan in wisselende contexten. Het gaat daarbij wel om vrij 

eenvoudige zaken die gaandeweg worden aangebracht en gebruikt.



TAALBESCHOUWING: TAALSCHAT

• De uitbreiding en vastzetting van een basiswoordenschat is een belangrijk aandachtspunt dat 

eigenlijk doorheen alle lessen loopt. Toch voorzien we ook enkele specifieke lessen rond taalschat. 

We selecteren enkele woorden en uitdrukkingen die in de voorbije thema’s aan bod kwamen, en 

herhalen en oefenen die in deze lessen.

CREATIEF SCHRIJVEN

• Het is de bedoeling dat kinderen de aangeleerde lees- en schrijfvaardigheden ook gaan 

toepassen. Wat lezen betreft, gebeurt dit in vrij lezen, wat schrijven en spellen betreft, is creatief 

schrijven natuurlijk het uitgelezen toepassingsveld. Mol en Beer bouwt dit stapsgewijs op. Zo gaan 

we van woorden en zinnen naar korte tekstjes. Daarbij proberen we te bewaken dat de 

schrijfopdrachtjes een communicatieve waarde hebben en niet zomaar op zich staan. 



SCHRIJVEN MET LUNA

Hoe werkt LUNA?

Denk aan een sterrenbeeld. Wanneer je bepaalde sterren met één lijn verbindt, krijg je een ‘beeld’. Zo werkt 
het ook met schrijven. Het geheel van de punten waar je start, draait en stopt bepaalt het letter- of 
woordbeeld: het modelschema.
Als schrijven zo werkt, moeten we oefenen op dat modelschema met die start-, draai- en stoppunten. Eens het 
modelschema mentaal verankerd is, oefenen de beginnende schrijvertjes de schrijfbewegingen in variërende 
groottes en in verschillende combinaties. We trainen op ritme, souplesse en tempo. Dat is het doel van Luna: 
een verbonden, leesbaar handschrift dat kinderen hun leven lang vlot kunnen gebruiken.

Modelschrift
Luna gebruikt een eenvoudige, hellende, kleine letter, met aanloop waar dat motorisch zinvol is. De verticale 
elementen, zoals lussen en halen, zijn anderhalf maal hoger dan de kleine basisvormen. Die lange letters zijn 
immers zeer belangrijk voor de leesbaarheid.
Luna kiest bij de hoofdletters voor pure eenvoud en leesbaarheid. De hoofdletters verschillen nauwelijks meer 
van de leesletter. De krullen zijn geschrapt. We staan hier bewust penopheffing toe.
Luna heeft vanzelfsprekend ook linkshellende, kleine en hoofdletters voor de linksschrijvers.



De kleine letters L/R

De kleine letters van het Luna-font ondersteunen een vlot, verbonden schrift. Ze hebben daarom 

de volgende kenmerken:

• Ze zijn sober te vormen, volgens de motorische mogelijkheden van het jonge kind.

• Ze hellen naar links of naar rechts.

• Ze hebben een voldoende onderscheidende vorm om verwarring te vermijden.

• Ze worden gevormd met zo weinig mogelijk penopheffingen en verbindingshalen waar nodig en 

maken zo vlot een verbonden schrift mogelijk.

• En heel belangrijk: de lussen en strepen (op- en neerhalen) zijn iets langer/hoger dan de kleine 

letters.



SCHRIJFBEWEGING

• Van verticale (bord) naar horizontale vlak (blad)

• Van groot naar klein: beweging vanuit de schouder, vanuit de elleboog, vanuit de pols, met de 

vingers

• Eerst zonder steunlijnen, daarna binnen lijntjes

• Afzonderlijke aanpak en schriftjes voor links- en rechtshandigen

 Groot belang van schrijfhouding, bladligging, pengreep



MATERIALEN VAN LUNA: 
• LEES- EN SPELTRAJECT: Werkboek 1,2,3 (links en rechts)

• SCHRIJFTRAJECT: Werkboek 1,2,3 (links en rechts)

• Scheurblok schrijfpatronen: voorzien met extra oefeningen op schrijfpatronen. 

• SCHRIJFAPP: Luna heeft haar eigen schrijfapp. Op tablet oefenen leerlingen de schrijfpatronen, 

de lettervormen en de verbindingen met de vinger over het scherm. De app toont voor en laat 

oefenen. De leerlingen navigeren zelf door het eenvoudig menu.

Een toffe vormgeving en leuke animaties stimuleren het oefenen in de klas maar ook thuis.

De GRATIS schrijfapp van Luna is beschikbaar in de Google Play store en de Apple iTunes App 

store.

Let wel: de schrijfapp is ontworpen voor grote schermen dus denk eraan de app enkel te 

downloaden op een tablet met groot scherm voor de beste gebruikerservaring!

https://play.google.com/store/apps/details?id=be.diekeure.luna&hl=nl
https://apps.apple.com/be/app/luna/id1444880798?l=nl


… op een persoonlijke rekenaanpak voor uw kind



ALGEMENE INFO

• Reken Maar! telt 12 blokken. De blokken 1 tot 11 bestaan uit een instaples, 18 basislessen van 25 

minuten en een evaluatieluik met een herhalingsles, een toetsles en een les remediëren en verrijken. 

• Elk domein heeft een eigen domeinkleur. Heel herkenbaar voor de leerlingen.

• Rood voor getallenkennis

• Blauw voor bewerkingen

• Groen voor meten en metend rekenen

• Paars voor meetkunde. 

• De lestitel is meteen het belangrijkste lesdoel, omdat elke les op één onderwerp focust. 



3 SOORTEN GROEPEN

• Een gedifferentieerde verwerking voor:

• de instructiegevoelige leerlingen: basisoefeningen in het werkschrift

• de instructieafhankelijke leerlingen: de meeste basisoefeningen in het werkschrift; aangevuld met 

aangepaste werkblaadjes.

• de instructieonafhankelijke leerlingen: verdiepingsoefeningen in het werkschrift en uit de verrijkingsmap



DE LESSEN
• De instaples: frist in een spelvorm gekende leerstof op waar het blok op verder bouwt. De leerlingen werken in 

heterogene groepjes samen aan dat gemeenschappelijke doel: zwakkere leerlingen kunnen hulp en uitleg vragen 

aan sterkere teamgenoten, die leren dat hulp bieden meer is dan gewoon voorzeggen ... Door goed samen te 

werken ervaren ze succes. Als het goed loopt, leren de kinderen met en van elkaar en wordt het groepsgevoel 

versterkt.

• De basislessen: De basislessen van Reken Maar! zijn opgebouwd volgens het ADI-model (Activerende Directe Instructie). 

Zo’n ADI-les heeft 4 lesfasen: de start, de kern, de verwerking en de afronding. De start combineert een korte 

terugblik, bv. een (flits)oefening aan het bord, eventueel gekoppeld aan een wedstrijdje, vaak in de vorm van een 

voor de leerlingen herkenbare probleemstelling. De eigenlijke leskern wisselt interactieve instructie af met 

begeleide inoefening. Daarbij wordt ook het werkschrift ingeschakeld, zodat instructiegevoelige leerlingen, als ze 

daarin straks zelfstandig aan de slag gaan, houvast vinden in voorbeelden die al klassikaal zijn gemaakt. ‘Directe 

instructie’ wil immers niet zeggen dat we de hele tijd zelf aan het woord zijn terwijl de leerlingen ‘absorberen’, 

integendeel. Ze werken actief mee aan deze instructie- en inoefenfase, door alleen, per twee of in kleine groepjes 

naar strategieën en oplossingen te zoeken en die aan het bord voor te stellen, door opgaven aan het bord op te 

lossen en daarbij de oplossingsweg te verwoorden ... Natuurlijk wordt het bord ook gebruikt om dingen te tonen of 

voor te doen, om besluiten vast te zetten enz,...



• De verwerking: verloopt gedifferentieerd. Er wordt gekeken voor welke lessen een individuele 

leerling nog het best (een deel van) de instructie volgt, en in welke lessen hij of zij meteen 

zelfstandig aan het werk kan. Naast (een deel van) de basisoefeningen maken de 

instructieonafhankelijke leerlingen ook de verdiepende opgaven in het werkschrift zelfstandig. In 

sommige lessen laten we deze leerlingen instructiegevoelige klasgenoten bij het zelfstandig werk 

begeleiden. Dat is leerzaam voor allebei. De instructiegevoelige groep werkt na de instructiefase 

de resterende basisoefeningen in het werkschrift zelfstandig af. Dat mag ook per twee, eventueel 

in een heterogeen duo met een leerling uit de vorige groep. Voor leerlingen die klaar zijn met de 

basisoefeningen, worden de verdiepingsopgaven aangeduid waaraan ze zich mogen wagen. Dat 

kan dan ook het best per twee.

• De afronding: is een moment om: 

• terug te blikken en de leerstof nog een laatste keer vast te zetten

• de ervaringen van de leerlingen met het verloop van de les en het zelfstandig werk te evalueren

• oplossingen van enkele oefeningen klassikaal te bespreken 

• de leerlingen warm te maken voor wat komen gaat of al aan het denken te zetten over een nieuwe 

probleemstelling ...



WAT LEERT JE KIND IN LEERJAAR 1?

• Rekenbegrippen: de meeste, meer, minder, (voor)laatste, evenveel, ervoor,…

• Cijfers van 0 tot 9: (terug)tellen, hoeveelheidsbegrip,…  a.h.v. voorleesverhaal, telliedje,…

• Splitsingen

• Bewerkingen tot 6, tot 10 en tot 20

• Meten(d) reken: natuurlijke maateenheden  de meter, het kilogram, klok (uur – half uur)

• Meetkunde: vormen en hoeken, ruimtelijke oriëntatie,…

Veel aandacht voor het ervaren/spelend leren & werken met concrete materialen



MATERIALEN VAN REKEN MAAR!
• De 4 werkschriften: van telkens 3 blokken. Ze bevatten de basisoefeningen die elke leerling zou 

moeten kunnen.

• De werkblaadjes: in de Zorgmap vormen een aanvulling op of vervanging voor de oefeningen in het 

werkschrift. Ze verkleinen de leerstappen voor de instructieafhankelijke kinderen door oefeningen meer 

voorgestructureerd aan te bieden, door bepaalde types van moeilijkheden te groeperen, door minder 

en soms ook makkelijker opgaven aan te bieden of door eerst te oefenen op bepaalde 

deelvaardigheden. 

• De Verrijkingsmap: biedt per blok 3 bundels verrijkingsoefeningen en 1 projectbundel aan. Met deze 

materialen kunnen we verrijkende taken samenstellen voor de instructieonafhankelijke leerlingen.

• Het Groeiboekje: is tweeledig van opzet. 

• Enerzijds wil het de kans geven om meetactiviteiten te personaliseren. Kinderen kunnen hun fysieke groei en 

ontwikkeling elk leerjaar meten en bijhouden. 

• Anderzijds wil het ondersteuning bieden bij het werken rond persoonsgebonden doelen



HOE KAN JE ALS OUDER HELPEN?

Wiskunde is overal… betrek je kinderen erbij

• huishouden: wegen (koken), meten (naaien), oppervlakte (klussen),...

• winkelen: (terug)tellen, wegen, schatten (hoeveel €)

• rekenbegrippen: meer, minder, evenveel, de grootste, de (voor)laatste, de eerste,…

• gezelschapsspelen: (terug)tellen (met sprongen), eerlijk verdelen, werken met geld,…



WERO

Wero …… een woord dat zichzelf verklaart …… Oriëntatie op de wereld, kennis maken met alles wat rondom hen 

afspeelt. We sluiten hiervoor aan bij de leefwereld van de kinderen. Zo krijgen ze gedurende het jaar verschillende thema’s 

die aan bod komen zoals :

• Verkeer: veilig spelen, stappen en fietsen

Over spelen & stappen, verkeersomgeving rond de school, hindernissen & regels, doen, ervaren, kijken, leren …

• Wel in je vel

Over hygiëne, gezond eten & bewegen, EHBO, zintuigen, proeven, picknicken …

• Verken je klas

Over spoorzoeken, maquettes maken, richtingen, de wijde wereld, vroeger & nu, je droomklas, samen spelen, nadenken …

• Het is gemaakt

Over natuurlijke materialen, kunststof & producten, voorkeur & smaak, hechtingen & verbindingen, maken, doen, evalueren 

…………

• ……………



VIA.MUNDO

Via.mundo biedt verkeersopvoeding die aansluit bij de verkeerswereld van de kinderen. 

Vertrekkend vanuit starttekeningen en –situaties wordt er voortdurend teruggekoppeld naar de 

eigen school- en woonomgeving van de kinderen. Via.mundo houdt rekening met het 

ontwikkelingsniveau van elke leeftijdsgroep, is concreet en handelingsgericht en wil zowel de kennis 

als de vaardigheden van de kinderen uitbreiden. De verschillende stappen behandelen de 

verschillende verkeerssituaties waarmee de jonge kinderen in aanraking kunnen komen. De 

verkeersafspraken worden op niveau van het kind uitgelegd, vooral visueel gebracht aan de hand 

van illustraties en doe-activiteiten.



MUZIEK – BEWEGING

Dit is alles wat met muziek en beweging te maken heeft:

• Werken met instrumenten zowel gekochte als zelfgemaakte

• Ritmes naspelen; ritmes maken 

• Liedjes leren 

• Luisteren naar muziek 

• Bewegen op muziek 

• ………



DRAMA

Hierbij gaan de kinderen vooral zelf in actie dit kan zijn door:

• Rollenspelletjes

• Dialogen 

• Gedichten

• Toneeltjes 

• Uitbeelden van voorwerpen, foto’s, gesproken opdrachten, emoties

• ………



YOGA

• Tijdens de yoga wordt nadruk gelegd op ontspanning en plezier.

• Het gaat er helemaal anders aan toe dan bij volwassene

• Yoga is voor hen pret hebben zoals de slang en de ondersteboven hond maar tegelijkertijd 

oefenen ze meer bewust  hun ademhaling en valt de stress helemaal weg

• De meditatieoefeningen zorgen voor een beter concentratievermogen 

• Het verhoogt het bewustzijn en het concentratievermogen. De yoga houdingen gecombineerd met 

diepe en gecontroleerde ademhaling leert kinderen hun hoofd rustig en leeg te maken en zich 

alleen op de houding te focussen.



OH LÀ LÀ ! INITIATIE FRANS

• Taalinitiatie: 

• initiatie = inwijden

• gaat aan het formele taalleren vooraf

• explorerend leren

• de vreemde taal komt er toevallig bij vanaf derde kleuterklas tot leerjaar 4

• Doelen:

• Oh là là … Frans is leuk … tof! De motivatie van elk kind vergroten

• Oh là là … ik kan het … het lukt me echt! Het zelfvertrouwen van elk kind verstevigen.

• Oh là là … als ik zoek … vind ik! Het taaldenken van elk kind activeren en aanscherpen.

• Oh là là … zo is het mooi … zo is het juist! Een attitude van correctheid meegeven aan elk kind.



OH LÀ LÀ ! INITIATIE FRANS

• Wat is taalinitiatie niet? 

• woordenschatdril

• grammaticaonderricht

• leerplandoelen bereiken

• evaluatie / toetsen

• ‘extra’ lessen



JE KIND VOELT ZICH VEILIG WANT ... 

• Er zijn toffe Franse liedjes

• Er is een verhaal in het Nederlands

• Er zijn 6 mooie prenten bij elk verhaal

• Er zijn doelwoordenkaarten met de illustraties van de doelwoorden

• Er zijn muzische activiteiten

• Er zijn gezelschapsspelen

• Er is een speelleerschrift en Bingel



‘FLONFLON ET SA FAMILLE’

1. Bonjour, Flonflon

2. Un ours brun

3. Une maison pour Nana 

4. Ma poupée est malade

5. La musique

6. La danse des princesses

7. À table



HOE KAN JE ALS OUDER HELPEN?

www.bingel.be

• Geeft feedback en tips

• Past het oefenniveau aan de mogelijkheden van het kind aan

- vrij oefenen of via een taak van de juf/meester 

- instructiefilmpjes  samen te bekijken: zelfde aanpak thuis als op school

! DE SCHOOL IS BEHEERDER VAN DE BINGELOMGEVING VAN UW KIND !

NIEUW - Bingel Raket – app

• GRATIS app

fotografeer een pagina in het werkschrift en ga direct naar de juiste bingeloefeningen

• Geeft kinderen nog meer inzicht in eigen kunnen:

http://www.bingel.be/


HOE KAN JE ALS OUDER HELPEN?

• Kweetet.be is een online oefenplatform voor kinderen in het lager onderwijs.

• Herhaal op een speelse manier de leerstof van Mol en Beer.

• Kies uit meer dan 36000 oefeningen aanvankelijk lezen, W.O. en verkeer. 



HUISWERK EN TAKEN

• Elke dag wordt het huiswerk uitgelegd en stoppen we alles in de rode huiswerkmap. We lopen rond, 

controleren alles en daarna gaat alles in de boekentas. 

• Boeken, werkboeken en agenda niet kaften. Als we een boekje tonen weten de kinderen dan 

onmiddellijk over welk boek we het hebben. 

• De kinderen zullen elke dag moeten lezen, oefenen met de letters en woordjes. 

• Het huiswerk is steeds een inoefenblaadje van wat we in de les gezien hebben, op deze manier kan u 

de activiteiten thuis meevolgen. Soms zullen de werkboeken meegegeven worden, deze moeten de 

daaropvolgende schooldag terug op school zijn. 

Ga er gerust naast zitten, dit geeft uw kind een veilig gevoel. 

Tip: zorg voor een vast weerkerend patroon bv.: thuis van school, een vieruurtje gebruiken, een 

kwartiertje ontspannen en dan de huistaak. Zorg dat jouw kind op een rustig plekje kan zitten. 

• Toetsen zullen nooit op voorhand meegedeeld worden. Dit vooral om onnodige stress te vermijden bij 

onze leerlingen. Wij zien een toets als een overzicht van alle kinderen, waarbij we kijken of de 

geziene leerstof bij iedereen gekend en/of geautomatiseerd is.



KLASBLOG

https://l1klavertje4.wordpress.com

https://l1klavertje4.wordpress.com/


BIJ VRAGEN, OPMERKINGEN OF MEDEDELINGEN 
AARZEL NIET OM ONS AAN TE SPREKEN!!

SAMEN GAAN WE EEN TOF SCHOOLJAAR TEGEMOET!!

HARTELIJK DANK!


