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KLASINFO 

2de leerjaar 
 

 LEERKRACHTEN IN HET 2de LEERJAAR 
 

juf Sara 2A & juf Marie 2B    

sara.robberechts@kov.be  marie.gepts@kov.be 

                                                                                      

zorgjuffen Lena & Jolien 

lena.vanderstraeten@kov.be  jolien.billen@kov.be  
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WAT MEEBRENGEN BEGIN SCHOOLJAAR? 
 
 

 1 doos papieren zakdoeken 
 1 bib-zak met naam 
 turngerief: witte T-shirt, blauwe short, witte sokken en 

turnschoenen met naam 
 brooddoos, fruitdoos en drinkfles met naam 

 

KLASWERKING 
 

Meersporenbeleid: Werken op niveau: 

Leerlingen krijgen een korte instructie en kiezen op welk niveau ze zullen 
werken (Bol of Vic of Dré). Ze krijgen hierbij ondersteuning. 

- Bol: Ik krijg extra uitleg + oefening met juf in miniklas + 
basisoefeningen 

- Vic: Ik maak de basisoefeningen + begeleiding klasgenoot of juf bij 
vragen 

- Dré: Ik maak de basisoefening(en) + uitdagingsoefening + 
begeleiding klasgenoot of juf bij vragen 

 

Hoekenwerk:  

Op speelse manier leerstof aangereikt krijgen, verder inoefenen, 
remediëren, verrijken en/of verdiepen, … 

 

Planbord:  

Leerlingen krijgen uitleg over meerdere taken. Nadien gaan leerlingen 
zelf aan de slag op hun niveau met ondersteuning van klasjuf of zorgjuf. 
De leerlingen geven aan of ze de taakjes hebben verbeterd en hoe het 
verliep 

 

Klasoverschrijdend werken:  

De twee klassen werken vaak samen. 

 



  
 

 3 
 

AFSPRAKEN huiswerk en agenda 
 

Huiswerk op: maandag, dinsdag en donderdag 

 rekenblad, leestaak, spellingsblad, … 

 

Huiswerk elke dag: 

 10 minuten lezen  
 maaltafels oefenen met kaartjes, op speelse manier, luidop, … 

 

Je kind kan de huistaken alleen maken. 
We verwachten van de ouders dat er wordt gekeken of het huiswerk 
gemaakt is. Verbeteren is niet nodig, dit doen de leerkrachten.  
 
Agenda:  
 kinderen schrijven agenda zelf in 
 leerkrachten kijken de agenda na 
 ouders lezen de agenda na en handtekenen deze dagelijks 

 
De leerkracht communiceert met de ouders via een bericht in de agenda. 
Wanneer u vragen heeft, problemen vaststelt of nood hebt aan een 
babbel over uw kind mag u dit melden aan de leerkracht. Dit kan aan de 
schoolpoort om 15u15, via mail of agenda. Wij horen dit graag zodat we 
kunnen helpen, probleem mee aanpakken, … U kan ook steeds een 
gesprek aanvragen. 
 
Toetsen en werkboeken: 
 twee keer per maand worden deze meegegeven naar huis 
 toetsen worden gehandtekend door de ouders 
 werkboeken kunnen worden ingekeken door de ouders 
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UITSTAPPEN en OPENLUCHTKLASSEN 
 

- maandelijks naar de bibliotheek 

- in oktober naar het bos 

- boerderijklassen 14/6/2023 tot 16/6/2023 

- Tijdens de lessen van WO gaan we ook regelmatig op stap afhankelijk 
van het thema.   

 

 

ANDERE MEDEDELINGEN 
 

Data oudercontacten:  

- 16 en 17 november 2022 
- 1 en 2 februari 2023 (oudercontact op vraag) 
- 19 en 20 april 2023 
- 28 en 29 juni 2023 

 

 

 


