


Overgang kleuterschool – 1 ste leerjaar

• Zoveel mogelijk aansluiten bij de kleuterschool:

 Leerstof op een speelse manier aanbrengen

 Voldoende tussendoortjes

 Lesjes van 25 minuten

 Kringmomenten en onthaal

 Hoekenwerk met keuzebord

 Daglijn met dezelfde picto's als in 3K

 Verschillende kalenders

…





Taal – “Ik lees met Hup en aap”

Aanbrengen van een woordje:

 Nieuw woord in de buidel van Hup

 Hakken en plakken 

 Verhaal rond het nieuwe woord

Woorddoosje met woordje, letters en prentje van het woord

Woordjesrups boven het bord

 Oefenen in werkschrift: woordrooster, prentjes verbinden met het juiste 
woord, …

 Plaats van de letters bepalen in het spellingsschrift (vooraan, midden, …)

















Elke dag 10 minuten oefenen op het lezen met woorddoosje en/ of in het 
leeswerkschrift!
Na de paasvakantie “bib – kaart”

• Kleine Leestestjes:

juist lezen van woorden, daarna zinnen – oefenen op het tempolezen

• AVI – leesniveau



Schrijven

Na het leren van een nieuw woordje, meteen ook het woord schrijven

 Potlood zo weinig mogelijk opheffen 

 Juiste schrijfhouding en pengreep

 “Nemo” voor juiste schrijfrichting

 Tussen dubbele lijnen (zolder, living, kelder)

 Verhaaltje bij de letters (hangmatje, kapstokje, …)

 Juiste schrijfwijze van de letters vooraan in de schoolagenda

Moeilijke letters (v, b, …) en verbindingen (uu, ui, …)









Spelling: taalkanjers

• 3 werkboeken

• Werken per spellingsmoeilijkheid

(korte/lange klanken, v/f,…)

• Weer-en meeroefeningen

• Sporen – niet al de oefeningen worden gemaakt



Werken met 3-sporen
werken op eigen tempo en niveau:

spoor 1: werken in een klein groepje met de juf

spoor 2: luisteren even naar uitleg en werken dan alleen

spoor 3: werken zelfstandig, uitbereidingsoefeningen

doel: zelfstandig werk bevorderen + differentiëren



Rekenen – Reken Maar!
Veel aandacht voor het ervaren/spelend leren & werken met concrete materialen

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

• Cijfers van 0 tot 9: (terug)tellen, hoeveelheidsbegrip… --> met voorleesverhaal, telliedje…

• Getalbeelden herkennen!

• Splitsingen

• Optellen en aftrekken tot 10 (hoofdjesoefeningen)

• Optellen en aftrekken tot 20 (verstop-, vissertjes- en bus/brugoefeningen)

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

• Meetkunde: vormen en hoeken, ruimtelijke oriëntatie…

• Na elk thema een toets
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HOE LOGT JE KIND IN?

 via www.bingel.be
of via de Bingel Raketapp

 inloggegevens via de leerkracht

 wachtwoord = persoonlijk, veilig en 
op kindniveau

http://www.bingel.be/




Wereldoriëntatie

• Werken rond een thema ( superhelden, herfst, piraten, …)

• Naargelang de interesse van de kinderen

• Werkschrift “Curieuzeneuzen”

• 5 arrangementen (projecten) tijdens het schooljaar



Muzische opvoeding

De bedoeling van muzische opvoeding is om de hele persoonlijkheid te 
ontwikkelen :

 Beeld

 Drama

 Beweging

Muziek



Hoekenwerk
• Onze klas helemaal ingericht naar deze werkvorm.

• Op een leuke manier de leerstof inoefenen in kleine groepjes.
(zelfstandig of begeleid)

• Zelfstandigheid bevorderen.
(kiezen, starten aan opdracht, doorzetten, terugblikken)

• Keuzebord met moetjes en magjes.

• Computerhoek, spreekhoek, bouwhoek, ontdekhoek, lichtbak, …

• Instructiehoeken om de leerstof extra in te oefenen met de juf 

of nieuwe leerstof aan te bieden.



Godsdienst – Sterren aan de hemel
Vertelmomenten, ervaringen, verschillen tussen elkaar, Jezus leren 
kennen, …



Lichamelijke opvoeding

Turnen
Maandag en donderdag --> gemakkelijke kledij!
 Turnbloesje en turnbroekje van de school, witte sokken en turnpantoffels 

Zwemmen
 Op maandag om de 2 weken zwemles in Zaventem

1A: vanaf september tot december
1B: vanaf januari tot einde schooljaar

Watergewenning
 Niet mee zwemmen = graag briefje van ouders



Rapport

 4 keer per jaar

 Eerste 2 rapporten geen punten, maar ladders en duimen

 Laatste 2 rapporten op punten. Muzische, lichamelijke opvoeding en 
persoongebonden ontwikkeling nog steeds met ladders en duimen

 3 oudercontacten dit schooljaar + 1 op aanvraag (ouders of 
leerkracht)

 Toetsen mee naar huis = laten tekenen



Huiswerk

Huiswerk op maandag, dinsdag 
en donderdag

 Elke dag ook 10 minuten lezen 
als huiswerk

 Agenda nakijken en tekenen

 Indien vergeten, tegen de 
volgende dag

 Boekentas wordt heel geleid 
gemaakt

 Regelmatig werkboekjes mee 
naar huis. Leesboek en 
woorddoosje elke dag!



Zorg in het eerste leerjaar

 Kan je heel ruim bekijken. 

 Zorgwerking = onderdeel van de klaswerking

 Vertrekpunt van de zorg: ondersteuningsnoden van de kinderen

 Samenwerking met zoco, directie en CLB

 Digitaal dossier

 Binnenkort saltotest om taalvaardigheid na te gaan
Zoco juf Lena







Varia

 Verjaardagen: kroon, verjaardagsstoel, liedje zingen. Kinderen 
brengen geen traktatie mee. Attentie vanuit de school.

 Geen speelgoed mee naar school!

 Afwezigheden: max 3 opeenvolgende dagen na elkaar. Max 4 stuks 
per jaar.

Controle op luizen.

Website – digitalisering brieven, foto’s en activiteiten (registreren).


