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KLASINFO 

6de leerjaar 
 LEERKRACHTEN IN HET 6de LEERJAAR 

 

 
 

Els Beullens     6A 

els.beullens@kov.be 

Lynn De Becker   6B 

lynn.debecker@kov.be 

Tara Canipel        Zorg 

tara.canipel@kov.be 

Soetkin De Gelaen       6A (woensdag) + media  

soetkin.degelaen@kov.be 
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WAT MEEBRENGEN BEGIN SCHOOLJAAR? 
 
  

 1 doos papieren zakdoeken 
 Turnkledij: witte T-shirt, blauwe short, reserve sokken en 

sportschoenen met een witte zool 
 Brooddoos, fruitdoos en drinkbus met naam 

 

 

KLASWERKING 
 

In het zesde leerjaar wordt de leerstof aangeboden onder de 

vorm van projectwerk. De leerlingen leren hierdoor zelfstandig te 
werken, te plannen, hun leren in eigen handen te nemen, te 
reflecteren over hun eigen kunnen, ... Belangrijke troeven om op zak 
te hebben in hun verdere schoolcarrière.  

De leerkrachten van het zesde leerjaar en de zorgleerkrachten begeleiden 
de leerlingen individueel en in kleine groep en coachen hen in hun 
leerproces.  

Elke week krijgen de leerlingen een nieuw projectplan waarop ze een 
overzicht kunnen terugvinden van de lessen die tijdens deze projectweek 
behandeld worden. De leerlingen plannen zelf in welke lessen ze op welke 
momenten maken. Daarnaast kunnen de leerlingen ook zelf kiezen of ze 
de lessen willen volgen in een mini-klas of dat ze deze zelfstandig willen 
maken. Deze keuze maken ze door de doelen per les na te lezen en na te 
gaan of ze deze doelen al dan niet begrijpen en door de lessen en 
oefeningen in te kijken. Daarnaast kunnen ze ook kiezen of ze liever de 
standaardoefeningen maken of oefeningen maken met wat extra 
uitdaging.   

Vakken die je in het projectwerk terug kan vinden zijn 'rekenen, taal, 
spelling en W.O.'.  

In het zesde leerjaar werken we voor rekenen, net als in de andere 
klassen, met 'Reken maar!'. We gebruiken gedurende het hele schooljaar 
onze verschillende rekenschriften door elkaar. Onze rekenlessen worden 
namelijk gekoppeld aan de verschillende projecten die we in het zesde 
leerjaar doen. Voor dit vak maken we zowel kleine als grote toetsen 
waarbij de leerstof gegroepeerd is per onderdeel. Zo werken we de ene 
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week bijvoorbeeld meer aan getallenkennis en de volgende week aan 
meetkunde. 

Voor Taal stellen de juffen van het zesde leerjaar zelf het materiaal 
samen. Dit omdat we in projecten werken. In het zesde leerjaar zal de 
nadruk liggen op begrijpend lezen, samenvattingen en schema's maken 
van teksten, enz. 

Voor spelling werken we met 'Taalkanjers - Spelling'. Elke thema bestaat 
uit zes lessen, maar na drie lessen blikken we telkens al eens terug op de 
leerstof door middel van meer en weeroefeningen. 

Voor W.O. werken we met 'Curieuze Neuzen', aangevuld met allerlei 
materialen. De leerstof die we moeten kennen wordt steeds overlopen en 
aangeduid in fluo. We leren ook hoe we met zulke grote 
leerstofonderdelen aan de slag moeten gaan, want in het zesde leerjaar 
toetsen we de leerstof vaak pas wanneer we een thema volledig 
behandeld hebben. 

Voor Frans werken we met 'Super Max'. Max leert samen met ons de 
Franse taal. Net zoals in het vijfde leerjaar, ligt ook in het zesde het 
accent op het spreken. Daarnaast wordt ook de kennis van de 
vocabulaire en de grammaire regelmatig getest. Dit zowel op papier als 
tijdens spreekopdrachten. Via een portfolio brengen we ons eigen leren in 
kaart. De resultaten van dit alles kan je terugvinden op het rapport door 
middel van duimen en ladders.  

‘Sterren aan de hemel’ tenslotte zijn onze werkboeken voor Godsdienst. 
Na elk thema volgt er een thematoets. 

 

Graag bespreken wij samen met u regelmatig het leerproces en de groei 
van uw kind. Dit kan telkens na school aan de schoolpoort, via mail of via 
de klasagenda.  

Uiteraard nodigen we u ook van harte uit op de oudercontacten. Deze 
vinden dit jaar plaats op 16-17 november 2022, 19-20 april 2023 en 28-
29 juni 2023. 
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AFSPRAKEN huiswerk en agenda 
 

 

Elke maandag vullen wij onze agenda in voor de hele week. Zo kunnen 
de leerlingen zelf plannen wanneer ze hun toetsen leren of hun taken 
maken.  

De ouders handtekenen de agenda wekelijks maar het blijft wel 
interessant om deze dagelijks na te kijken. 

De leerlingen krijgen regelmatig huiswerk mee om de aangeleerde 
leerstof in te oefenen. Dit kan zowel huiswerk op papier zijn als digitaal.  

Wanneer de leerlingen hun huiswerk niet gemaakt hebben, krijgen ze één 
dag uitstel. Als hun huiswerk dan nog niet in orde is, krijgen ze een extra 
taak en maken de leerlingen hun huiswerk op school tijdens een pauze.  
 

Daarnaast krijgen de leerlingen ook regelmatig een leesboekje mee naar 
huis met een leesfiche. Dit om het begrijpend lezen van onze leerlingen 
te stimuleren.  

In het zesde leerjaar maken de leerlingen kleine en grote toetsen die 
steeds ruim op voorhand meegedeeld worden.  
 

Voor Frans verwachten we dat de leerlingen regelmatig lezen en de 
woordjes en de grammaire regelmatig herhalen.  

 

 
UITSTAPPEN en OPENLUCHTKLASSEN 

 

Volgende uitstappen staan er op onze planning:  

 Het schooljaar starten we met het project ‘zeeklassen’ dat we 
afsluiten met een gezellig weekje samen zijn aan de zee. We 
trekken van maandag tot vrijdag naar Sint-Idesbald, Koksijde om er 
meer te leren over de zee. Zo gaan we op pad in Koksijde, koken we 
met vis, onderzoeken we het leven onder de zeespiegel, kruien we 
garnalen met een garnaalvisser, onderzoeken we de vondsten op 
het strand, leren we met de tram te reizen, enz.  

Een weekje vol plezier en avontuur! 
 In het kader van het project ‘verkiezingen’ brengen wij een bezoekje 

aan het gemeentehuis van Machelen. We leren er de verschillende 
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diensten kennen en spelen er spelletjes om de werking van de 
gemeente beter te leren kennen.  

 Tijdens het project ‘Wereldoorlog I’ staat er een dagje Ieper 
gepland. We bezoeken er, samen met een gids, het ‘Flanders Field 
Museum’, enkele begraafplaatsen en loopgraven.  

 Het Planetarium van Brussel bezoeken we tijdens het project ‘De 
Ruimte’. Onder de koepel van het planetarium kijken we naar de 
sterren, zoeken we naar sterrenbeelden, bezoeken we de andere 
planeten en bestuderen we de verschillende seizoenen.  

 Wanneer we meer leren over het secundair onderwijs en de 
verschillende studierichtingen, bezoeken we verschillende 
middelbare scholen waar we mogen gaan proeven van het 
middelbaarschoolleven en verschillende studierichtingen. We 
bezoeken het college van Vilvoorde, TechnOV, Virgo+ en Horteco.  

 In het kader van het project ‘Wereldburger’ brengen we een 
bezoekje aan de kringloopwinkel van Vilvoorde waar we meer leren 
over de werking van de kringloopwinkel en de verschillende 
artikelen die ze aanbieden, maar ook over wat ze betekenen voor 
onze maatschappij.  

 Tijdens het project ‘Verkeer’ staat er een heuse verkeersdag 
gepland die we beëindigen met het fietsexamen. We leren ons 
behendig over een fietsparcours te manoeuvreren, we herhalen de 
betekenis van de verschillende verkeersborden en passen deze toe 
in een fietsparcours en leren over de dode hoek.  

Zoals u kon lezen staan er dus heel wat leuke en leerrijke uitstappen op 
onze planning in het zesde leerjaar!  
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ANDERE MEDEDELINGEN 
 

 

Op het einde van het schooljaar staan de proeven gepland. Tijdens deze 
periode toetsen we de verschillende onderdelen van rekenen en taal. De 
leerlingen leren dan ook om een studieplanning te maken. 
 
Daarnaast leggen onze leerlingen ook de IDP’s af. IDP staat voor 
Interdiocesane proeven. Dit zijn schooloverstijgende toetsen die 
afgenomen worden in het zesde leerjaar in de scholen die de leerplannen 
van het Katholiek basisonderwijs volgen. Deze proeven moeten gezien 
worden als peilproeven om de realisatie van de leerplannen na te gaan. 
Naast de toetsen voor Nederlands zijn er ook toetsen voor de domeinen 
wiskunde en wereldoriëntatie. Elk jaar worden er andere accenten gelegd 
met betrekking tot de leerplandoelen die getoetst worden. 

 

 

 


