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KLASINFO 

1ste leerjaar 
 

 LEERKRACHTEN IN HET 1ste LEERJAAR 
 

Juf Annelies (L1A) - annelies.verbist@kov.be 

Juf Veerle (L1B) - veerle.willems@kov.be 

Juf Bieke (Co-teacher + zorgleerkracht) - bieke.denteneer@kov.be 
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WAT MEEBRENGEN BEGIN SCHOOLJAAR? 
 
  

1 doos papieren zakdoeken 
 Wit turn T-shrit (kan ook aangekocht worden via de school) 
 Blauwe (of zwarte) turnshort (kan ook aangekocht worden via 

de school) 
 Reserve sokken (worden bewaard in de turnzak) 
 Brooddoos, fruitdoosje en drinkfles met naam erop 

 

KLASWERKING 
 

 

In het 1ste leerjaar sluiten we zoveel mogelijk aan bij de werking van de 
3de kleuterklas. Er is het begin van het schooljaar zeker nog voldoende 
tijd om te spelen en al spelend nieuwe dingen te leren.  

Tijdens het onthaal overlopen we de weer- en dagkalender en krijgen de 
kinderen de kans om hun verhaal te vertellen.  

 

We ‘HUP’pelen elke dag door letterland, 
zo wordt lezen heel plezant! 
In ‘Reken Maar’ vinden we de cijfers terug, 
we doen + en – en splitsen tot 10, 
tellen tot 20, dat zullen we jullie ook laten zien!  
Leren schrijven doen we met mooie letters, 
Heel sierlijk en liefst zonder spetters. (voorbeeld kan je vinden in de agenda) 
Beeld, media, drama en dans, 
elk talent krijgt hier zijn kans! 
Bij WO mogen de kinderen experimenteren, 
van werken met projecten kunnen we veel leren! 
Speelsere activiteiten tijdens planbord en hoekenwerk, 
van spelend leren word je ook heel sterk. 
Actieve kennismakingsspelletjes komen ook van pas, 
hierdoor worden we een hechtere klas! 
Samen met de juffen maken we veel plezier, 
echt waar, het is een tof klasje hier! 
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Elke dag doen we hoekenwerk, hierbij gaan leerlingen aan de slag in 
verschillende hoeken, maar werken we ook als leerkracht met de 
leerlingen in kleine groep (nieuwe leerstof aanbrengen, differentiatie, …). 
Ieder kind krijgt hier de kans om op zijn/haar niveau te leren.  

De leerstof wordt op een speelse, leuke en actieve manier extra 
ingeoefend aan de hand van spelletjes (vb.: leeszoektocht, 
splitsspelletjes, …). 

Zelfstandigheid bevorderen en differentiëren doen we ook tijdens onze 3-
sporen werking. De kinderen kiezen zelf op welk niveau ze willen werken: 

- Spoor 1: samenwerken in kleine groep met de juf (appel) 
- Spoor 2: even luisteren naar de uitleg, daarna zelfstandig aan de 

slag (banaan) 
- Spoor 3: zelfstandig werken, uitbereidingsoefeningen (kers) 

 

Werkboekjes worden regelmatig mee naar huis gegeven om in te kijken. 
Het is NIET de bedoeling dat hier thuis in gewerkt wordt.  

Leerlingen krijgen 4 keer per jaar een rapport mee naar huis, dit kan ook 
besproken worden op het oudercontact. In het 1ste leerjaar is er al een 
oudercontact in oktober om de eerste bevindingen met jullie te 
bespreken. De kinderen worden geëvalueerd ‘duimen en ‘ladders’. 
Duimen = leerstof die ze beheersen. 

Ladders =  hier werken we samen nog aan. 

(verdere info volgt in rapport) 

 

AFSPRAKEN huiswerk en agenda 
 

Huiswerk op maandag, dinsdag en donderdag. Elke dag ook 
10 minuten lezen als huiswerk (leesboek of woorddoosje). Later in het 
schooljaar zullen er ook splitskaartjes meegegeven worden, om de 
splitsingen thuis dagelijks even in te oefenen.  

Elke dag de agenda nakijken en handtekenen. Er kunnen steeds 
belangrijke berichten in de agenda staan. 

Als er vragen zijn, zijn we als leerkrachten steeds bereikbaar voor een 
gesprek vanaf 15u15. 
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HULP OUDERS BIJ ZWEMMEN 

 

 

Bij het zwemmen kunnen we de hulp van ouders bij het omkleden goed 
gebruiken! We geven daarvoor nog een invulbriefje mee.  Het nemen van 
foto’s tijdens de zwemles is niet toegestaan om de privacy van de 
kinderen te beschermen.  

 

 

 

 
UITSTAPPEN en OPENLUCHTKLASSEN 

 
 

Bij de uitstappen proberen we zoveel mogelijk aan te sluiten bij wat we 
leren in de klas, zoals bijvoorbeeld: 

- Naar het bos met de 3de kleuterklas. 
- Op bezoek in de ruimte (MIRA). 
- Het leven van de bijen (bezoek aan de imker). 

 

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

 


