
WELKOM
in het 3de leerjaar



HET IS HIER ‘DOL FIJN’



3A DE BOOTJESKLAS



3B DE WOLKJESKLAS



KLASAFSPRAKEN

•Huiswerk
Op maandag, dinsdag en donderdag

Maandag: weektaak die de leerlingen afgeven op vrijdag

 Donderdag: huistaak om de maal- en deeltafels te oefenen

 Indien huiswerk niet lukt: stoppen

• Lessen
Vooraf aangekondigd

Voorbereid in de klas via vragenlijst

Nooit toets op maandag



KLASAFSPRAKEN

•Agenda
De juf kijkt elke vrijdag de agenda na en beoordeelt 

deze op orde en nauwkeurigheid

Hierbij kunnen de leerlingen een pluim verdienen

 10 pluimen = een beloning

Afwezigheidsbriefjes: achteraan in agenda

Graag elk weekend handtekenen



KLASAFSPRAKEN

•Rapport en proeven
Vrijdag: toetsen meegeven naar huis 

 4 rapporten

Graag toetsen en rapporten handtekenen en terug 
meegeven naar school



KLASAFSPRAKEN

•Orde en netheid
 Leerlingen gebruiken een pennendoos

 Eigen spulletjes: in een pennenzak + in de bank

Turnzakken: aan de kapstokken

 Banken: regelmatig gecontroleerd op orde

Werkschriften: op het rek / de tafel gelegd



VAKKEN

• Levensbeschouwelijke vakken
Op maandag van 8u30 tot 10u10 

Andere leerkrachten:

Godsdienst: meester Kris

 Islam: juf Iclâl

Zedenleer: juf Thera



VAKKEN

•Wiskunde
 Bewerkingen tot 1000

Tussenstappen en de juiste notatie = belangrijk

Cijferen = nieuw!

 Kloklezen

Tot Kerstmis / Pasen analoog

Vanaf Kerstmis / Pasen digitaal tot op 5’

Maaltafels

Wekelijks geoefend en getraind

Maaltafelboekje: wekelijks een blaadje als huiswerk



VAKKEN
•Wiskunde
Differentiatie in 3 groepen
 Leerlingen werken volgens hun eigen niveau

Maandag, dinsdag en donderdag: groep opsplitsen
 12 leerlingen in de klas
 Ene helft volgt rekenles
Andere helft krijgt verkeer / Frans / schrijven
 Daarna wisselen
Verkeer / Frans / schrijven door juf Kayley, later door juf 

Zoulikha
 Juf Kayley en juf Zoulikha ondersteunen in L3



VAKKEN

•Taal
De Taalkanjers (Spelling)

 Laat toe om gedifferentieerd te werken

 Lezen

 Leestraining in 2 groepen

 Door juf Kayley / juf Zoulikha

 Bibliotheekbezoek 1x/maand



VAKKEN
• Wereldoriëntatie
 Per thema: bundeltje + ‘Ankers’

Wordt vaak in hoeken gewerkt

 Lesjes ‘leren leren’ a.d.h.v. vragenblad of toetsen via 
“open boek”

Uitstappen per thema

Actualiteit via krantenartikel

Met eigen woorden de inhoud van een artikel 
vertellen en de keuze kunnen aanduiden



VAKKEN
• Muzische vorming
Dinsdag: knutselen of zingen

 Juf Anne: muziek – juf Sabine: knutselen

Vrijdagmiddag: hoekenwerk

 Klassen worden in kleine groepjes verdeeld

Alle knutselmateriaal is welkom!



VAKKEN
• Frans
Via liedjes in contact komen met de Franse taal



VAKKEN
• Bewegingsopvoeding
Turnen

Dinsdag: vast turnuur

 Donderdag: wisseluur

Zwemmen op woensdag



KLASGEBEUREN
• Verschillende werkvormen
 Individueel werk, partnerwerk, groepswerk, 

hoekenwerk,…

• Co-teaching samen juf Kayley, juf Zoulikha en juf 
Stephanie

• Bij een verjaardag geen traktaties vanwege corona



BEDANKT VOOR 
UW AANDACHT


