
 “Info-avond” zesde leerjaar 
 
Welkom in het zesde leerjaar!   
 
Beste ouders,  
De infoavond kan dit schooljaar jammer genoeg niet doorgaan. Toch vinden we het 
heel belangrijk jullie op de hoogte te brengen van de werking van onze klas. Via deze 
bundel trachten wij jullie zoveel mogelijk informatie mee te delen. Aarzel niet ons te 
contacteren als je bijkomende vragen hebt! 
 
Wie is wie?  
 
 

 

Hallo!  

Ik ben juf Katrien en ik ben net aan mijn 31ste 

schooljaar begonnen. Ik ben 53 jaar, gehuwd en heb 

2 zonen van 27 en 25 jaar. Ik hou van dansen, fietsen,  

lezen en op vakantie gaan. Dat is wegens corona 

jammer niet zo goed gelukt. We gaan er een fijn en 

leerrijk schooljaar van maken met geregeld een 

uitstap, maar waar we ook flink gaan werken. 

Zo bereiden we uw zoon of dochter voor naar 

volgend schooljaar. 

 

✉ katrienbosman@gbsbeveren.be 
Hallo!  

Ik ben juf Eva en ik start dit jaar voor de vierde keer 

in het zesde leerjaar op de Lindenlaanschool. Ik ben 

27 jaar en ik hou enorm van theater en muziek. Na 

een mooi trouwfeest, begin deze zomer, verwacht ik 

in februari mijn eerste kindje. Een spannend jaartje 

dus! 😊 Niet alleen voor mij, maar ook voor jullie 

kinderen wordt het spannend: het laatste jaar op de 

lagere school is nu echt van start gegaan! Ik kijk er 

naar uit om met hen aan de slag te gaan en hen voor 

te bereiden op de grote stap naar het middelbaar!  

 

✉ evatindemans@gbsbeveren.be 

 

 
 
Het lessenrooster  

 
Zie volgende bladzijde 



 

 maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag 

8u.30 – 8u.55 
taal taal wiskunde wiskunde 

turnen 8u.55 – 9u.20 

9u.20 – 9u.45 
wiskunde 

wiskunde HR Frans spelling 

9u.45 – 10u.10 Frans zwemmen/(voor)lezen taal actualiteit 

10u.10 – 10u.25 
     

10u.25 – 10u.40 
Frans wiskunde zwemmen/STEM Frans 

wiskunde HR (proefje) 

10u.40 – 11u.15 spelling (dictee) 

11u.15 – 11u.40 
wereldoriëntatie spelling taal/STEM wereldoriëntatie wiskunde 

11u.40 – 12u.05 

12u.05 – 13u.20 
     

13u.20 – 13u.35 leeskwartier leeskwartier  leeskwartier leeskwartier 

13u.35 – 14u. 
taal 

wereldoriëntatie (6A) 
godsdienst (6B) 

 

wereldoriëntatie (6B) 
godsdienst (6A) 

wereldoriëntatie 

14u. – 14u.25 
 

14u.25 – 14u.40 
     

14u.40 – 15u.05 
wereldoriëntatie 

project (6A) 
godsdienst (6B) 

 

project (6B) 
godsdienst (6A) 

muzische vorming 

15u.05 – 15u.35 
 



 

We overlopen – per vak en vakonderdeel – de belangrijkste pijlers waarrond gewerkt 
wordt in het zesde leerjaar.  
 
Taal: methode ‘Taalkanjers’ 
 
Er worden gedifferentieerde oefeningen aangeboden op het niveau van elk kind. 
 

 Spreken 
 
Klasgesprekken rond allerlei (vaak actuele) thema’s 
 
Spreekoefeningen: o.a. wandelgesprek, per twee een historische persoon  
       voorstellen ter voorbereiding op de spreekbeurt... 
 
Spreekbeurt: Eén spreekbeurt in het tweede semester over een onderwerp naar  
       keuze, binnen vooropgestelde grenzen. 

 

 Begrijpend en studerend lezen 
 
Ontwikkelen van leesstrategieën: Dit wordt langzaamaan opgebouwd (niet alleen  
       louter vragen beantwoorden i.v.m. de tekst, maar ook de tekst samenvatten,  
       in schema plaatsen, gebruik maken van signaal-, sleutel- en verwijswoorden  
       met als doel dit later ook toe te passen bij het studeren van lessen). 
 
Voorlezen: wekelijks een half uurtje, het aandachtig luisteren bevorderen om aan  
       te tonen dat lezen boeiend kan zijn en om ze aan te sporen om zelf ook veel  
       te lezen 
 
Leeskwartiertje: elke middag 

  

 Taaloefeningen : taalschat en taalbeschouwing 
 
Taalschat (teksten begrijpen): gebruik maken van homoniemen, synoniemen,  
       samenstellingen, tegengestelden… Spreekwoorden en zegswijzen begrijpen  
       en leren gebruiken, het verschil herkennen tussen figuurlijk en letterlijk  
       taalgebruik...  
 
Taalbeschouwing: wegwijs geraken in de spraakkunst, inzicht krijgen in de  
       opbouw van een zin 
 

 Spelling 

 We doen wekelijks een kort dictee (memoriseren van courant gebruikte 
woorden met als doel deze spontaan te gebruiken tijdens het schrijven)  



 

 Na 6 lessen volgt een algemeen dictee waar aandacht besteed wordt aan het 
correct schrijven van woorden en zinnen. 

 We maken oefeningen op korte en lange klinkers, meervoudsvormen, 
verkleinwoorden, trappen van vergelijking, gebruik van hoofdletters… 

 Ook het vervoegen van werkwoorden komt uitgebreid aan bod. 
 

 Gericht luisteren: vragen beantwoorden over een voorgelezen of beluisterde  
     tekst om de gerichte aandacht te versterken. 
 

Toetsen: Na het afwerken van een ‘thema’ krijgen de leerlingen een toetsenwijzer mee 
naar huis. Aan de hand hiervan kunnen ze zich voorbereiden op de herhalingstoets. 
 
Wiskunde: methode ‘Rekensprong Plus’ 
 
We werken met 4 sporen: elke leerling werkt op zijn eigen niveau. 
 

 Bewerkingen – hoofdrekenen:  
 
Het wekelijks hoofdrekenen waarin de leerlingen vrij vlug rekentechnieken gaan  
       toepassen om vlug resultaat te hebben. 
 
Tussenbewerkingen en rekenvoordelen gebruiken: breuken, procentberekening, 
de regel van drie… 
 

 Getallenkennis: alle gehele en tiendelige getallen, breuken, negatieve getallen,  
       kenmerken van deelbaarheid, functies van getallen, inkoopprijs, verkoopprijs,  
       winst, verlies... 

 

 Bewerkingen - cijferen: de vier hoofdbewerkingen toepassen op de gehele en  
       decimale getallen, heel veel aandacht voor het vooraf schatten en nadien de         
       proef toe te passen. 

 

 Meten en metend rekenen:  
Alle lengtematen, inhoudsmaten, gewichten, oppervlaktematen, landmaten en  
       ook volumematen en deze herleiden.  
 
Tijd, temperatuur, trein-en bustabellen interpreteren... 
 
Schaalberekening  
 
Allerlei meetopdrachten: omtrek en oppervlakte berekenen van vlakke figuren,  
       volume berekenen van lichamen 

 Meetkunde: 



 

Soorten lijnen en hoeken 
 
Vlakke figuren, veelhoeken, vierhoeken, driehoeken classificeren en benoemen.  
       Dit geldt ook voor de lichamen (= ruimtefiguren).   
 
Vlakke figuren correct construeren 
 
De ontwikkeling van lichamen kunnen tekenen 
 
...  

 
De leerlingen kunnen – voor het herlezen van leerstof of het studeren van een toets – 
steeds gebruik maken van het Neuze-neuzeboekje, waarin alle theorie opgelijst staat.  
 
Huiswerk: Wekelijks (dinsdag) krijgen de leerlingen 10 oefeningen hoofdrekenen mee 
naar huis.  
 
Toetsen: Na het afwerken van een ‘sprong’ krijgen de leerlingen een herhalingsbundel 
mee naar huis. Aan de hand hiervan kunnen ze zich voorbereiden op de 
herhalingstoets. 
 
Wereldoriëntatie: methode ‘Ankers’ 
 
Alle vakonderdelen (tijd, ruimte, maatschappij, natuur, mens, technologie en verkeer) 
overschrijden elkaar. We werken met thema’s waarin alle onderdelen verwerkt zitten. 
 
In het domein ‘ruimte’ leren we allerlei opzoekingstechnieken. Aardrijkskunde kunnen 
we pas leren door te DOEN: inoefenen, kaarten lezen, diagrammen, grafieken, 
tabellen... correct gebruiken gebruik van atlasboekje. 
  
In het domein ‘tijd’ vergelijken we de verschillende periodes (de prehistorie, de 
oudheid, de middeleeuwen, de nieuwe tijden en de eigen tijd) met elkaar aan de hand 
van bepaalde (actuele) thema’s. De leerlingen zullen hieromtrent in groepjes een 
zelfstandige spreekopdracht voorbereiden.  
 
De domeinen ‘natuur’, ‘technologie’ en ‘mens en maatschappij’ omvatten de volgende 
thema’s:  

 thema natuur, aansluitend met een bezoek aan Hof ter Saksen, bos- of zeeklassen 

 thema techniek, aansluitend met een bezoek aan Technopolis 

 thema mens en maatschappij, aansluitend met een bezoek aan het Vlaams 
Parlement 



 

Het domein ‘verkeer’ omvat een fietscontrole, zodat de kinderen met een 
‘verkeersveilige’ fiets naar school kunnen komen. Ook de verkeersborden en het 
verkeersreglement komt aan bod.  
 
Toetsen: Toetsen voor het vak ‘wereldoriëntatie’ worden altijd tijdig aangekondigd. De 
leerlingen hebben dus voldoende tijd om een samenvattend schema te maken in hun 
lessenschrift. De leerlingen mogen ook kiezen voor een digitaal schema (bv. via 
Coggle). Dit online schema wordt dan gedeeld met de juf of afgedrukt en in de 
lessenschrift gekleefd. De eerste keren maken we de schema’s klassikaal, nadien doen 
de leerlingen dit zelfstandig.  
  
Frans: methode “Franco Fan” 

 

 We trachten tijdens de lessen vooral de spreekvaardigheid te bevorderen. 

 We lezen vaak!  

 Het is heel belangrijk dat de leerlingen begrijpen wat ze lezen.  

 Zich kunnen behelpen met de elementaire basis. 

 Het schrijven van de woordenschat is vooral ter voorbereiding op het secundair. 

 Via de klaswebsite op Quizlet (www.quizlet.com/Lindenlaanschool6) kunnen de 
leerlingen online oefenen. Ze kunnen de woordenschat ook beluisteren!  

 
Huiswerk: De leerlingen krijgen per ‘module’ woordkaartjes mee naar huis. Deze 
knippen ze uit en vertalen ze. Aan de hand van deze kaartjes (maar ook bv. via Quizlet) 
kunnen de leerlingen de woordenschat studeren. Regelmatig herhalen (niet alleen 
mondeling, maar ook schriftelijk) is de boodschap!  
 
Toetsen: Per module volgt een toets, bestaande uit een basistoets en een 
verdiepingstoets.  
 
Actualiteit:  
 
Wekelijks is er iemand verantwoordelijk om de actualiteit van de voorbije week samen 
te vatten en voor te stellen aan de klas (5 artikels). De leerlingen krijgen hiervoor een 
opdrachtenfiche mee naar huis. 
  
Muzische opvoeding: 
 

 Beeld: We proberen zoveel mogelijk nieuwe en verschillende technieken toe te 
passen. Indien de leerlingen iets van thuis nodig hebben, wordt dit op voorhand in 
de agenda vermeld.  

 



 

 Muziek, drama en beweging: Zingen (ook in onbekende talen!), aanleren van 
nieuwe liedjes, muziek beluisteren, werken met klank, ritme en beweging, 
muziekinstrumenten bespelen...  

 
Godsdienst/Zedenleer/Islamitische godsdienst: 
 
Gegeven door meester Kris, juf Thera en juf Iclâl. Meer uitleg vindt u terug aan het 
einde van dit document. 
  
Lichamelijke opvoeding:  
 
We turnen op vrijdagvoormiddag. Zorg er zeker voor dat al het turngerief 
genaamtekend is. De ene week turnen we op school, de andere week in de sporthal 
van Beveren.  
 
Zwemmen:  
 
We zwemmen 30 minuten, tweewekelijks. Indien een leerling niet mee kan doen, 
gelieve steeds een schriftelijk bewijs mee te geven.  
 
Agenda:  
 
Graag elke week ondertekenen op vrijdag, mag ook elke dag. Agenda wordt alle dagen 
nagekeken. Indien er een fluostreep in staat, is de taak niet in orde. Zie ‘dagelijks werk’ 
op het rapport. 
  
Briefwisseling:  
 
Steeds strookjes invullen, ook indien het voor uw kind niet nodig is! (= controle voor 
de juf) 
 
Ziekte of afwezigheid:  
 
Steeds een briefje meebrengen! Strookjes staan achteraan in de agenda. 
Doktersbriefje noodzakelijk vanaf drie dagen. 
 
Speeltijden: 
 

 ’s Morgens: gezond tussendoortje (fruit, rozijnen, noten...) 

 Op de middag: eten in de klas (drank van thuis of school) 

 ’s Namiddags: koek 
 



 

We drinken enkel water! Graag zorgen voor een herbruikbare fles of een fles die je 
steeds opnieuw kan vullen.    
 
Verjaardagen: 
 
Jammer maar helaas… Wegens corona mogen de leerlingen geen traktaties 
meebrengen. We zorgen er wel voor dat de jarige echt gevierd wordt! 
                                                             
Projecten:  
 

 Jo ,Joke en co: voorbereiding op leren leren 

 MEGA (mijn eigen goede antwoord): preventie tegen drugs, agressie, pesten…  
     Wat na het zesde leerjaar? Voorbereiding op het secundair onderwijs. 

 Albert Heijn: een halve dag meedraaien in de winkel en zo kennis maken met  
     verschillende beroepenvelden. 

 Kinderwereldatelier Gent (Guatemala) of Antwerpen (Peru): ondergedompeld 
worden in de cultuur en gebruiken van een ander land. (Dit jaar: Guatemala).  

 KIVA: lessen sociale vaardigheden om het welzijn van elk van ons te verbeteren 

 OVSG-toetsen: parate kennis 1-6. Getuigschrift volgens een aantal criteria:  
     toetsen OVSG + resultaten 5de en 6de leerjaar. 

 STEM: Wekelijks een uurtje bij juf Vicky. 

 Remediëren: Wekelijks een uurtje om individueel bij te werken.  

 Lessenschrift: Belangrijk hulpmiddel om lessen voor te bereiden en in te studeren. 
Werkwijze vijfde leerjaar wordt verder gezet. 

 
Digitaal op de hoogte blijven? 
 
We werken in het zesde leerjaar met een online klasmap op Drive, die u bereikt via 
deze knop. In deze map vinden de kinderen (en u als ouder) de digitale klasagenda, 
brieven en foto’s. Ga dus snel eens een kijkje nemen en ontdek hoe de eerste 

schoolweek verlopen is!        
 
  

https://drive.google.com/drive/folders/0B2Hlf_rUg5P5fno0R2RjSWotbzdWUmpHaEpXNVUzQUFOaE5wYWhZYlRDaFNJdXpnX3M4QVE?usp=sharing


 

Niet-confessionele zedenleer  
 

 

Hallo!  

Ik ben juf Thera en ik geef zedenleer in alle klassen 

van de lagere school.  

 

✉ theradevries@gbsbeveren.be 

 
Als leerkracht zedenleer wil ik de leerlingen stimuleren om een eigen wereld- en 
mensbeeld op te bouwen en hun eigen moraal te ontwikkelen. Niet op basis van heilige 
boeken, vooroordelen... maar door gebruik te maken van wetenschappelijke gegevens, 
eigen ervaringen, inspirerende verhalen en teksten... Om dit te bereiken organiseer ik 
in de klas onder meer discussies, debatten en filosofische gesprekken. Het samen 
zoeken zorgt soms voor verhitte debatten waardoor het niet altijd rustig is zoals in de 
vele andere lokalen van de school. Ik stel me op als gespreksleider en begeleider om 
de leerlingen wezenlijke verschillen te laten zien en leerlingen aan te zetten tot 
nuanceren. In het vak NCZ zet ik de leerlingen aan om een eigen mening te vormen en 
open te blijven staan voor nieuwe ideeën en wetenschappelijke inzichten. Ik streef 
ernaar om leerlingen vrij en zelfstandig te leren denken en handelen en om een eigen 
moraal vorm te geven met respect voor de rechten van de mens. Jongeren stimuleren 
om hun eigen mening te vormen is een hele uitdaging. Om deze reden verlaat ik dan 
ook graag de klassieke opstelling van de banken en plaatsen we ze in een U-vorm of 
vierkant, want ik wil als leerkracht niet de pretentie hebben de waarheid te 
verkondigen. Het nodigt de leerlingen uit om hun mening naar voor te brengen. Het 
duidelijk naar voor brengen ervan is dan ook één van mijn opdrachten.  
  
Aanbod van thema’s in het 6de leerjaar 
 
 Democratie of dictatuur? 
 Mens en dier 
 Kennismaking met verschillende levensbeschouwingen 
 Gebruiken, feesten en symbolen in diverse culturen en levensbeschouwingen 
 Burgerschap 
 Seksuele, affectieve en relationele vorming 
 Erfelijkheid: Dat heb je van mij! 
 Evolutie 
 Vrije tijd 
 Sociale media 
 Mediawijsheid 
 Feest vrijzinnige jeugd: overgangsfeest op het einde van het schooljaar 
  



 

Godsdienst 
  

Hallo!  

Ik ben meester Kris en ik geef de godsdienstlessen 

aan de kinderen van het eerste tot het zesde 

leerjaar. 
 

✉ krisrotthier@gbsbeveren.be 

 
 

Tijdens de godsdienstlessen volgen we de kring van het kerkelijk jaar. We hebben 

aandacht voor de kersttijd en de paastijd. Alle kerkelijke feestdagen komen aan bod. 

We bespreken de betekenis van deze feestdagen en kijken hoe we die samen kunnen 

beleven. 

 

In onze thema’s werken we regelmatig met Bijbelverhalen die we creatief verwerken. 

De boodschap van die verhalen proberen we toe te passen op ons eigen leven. Zo 

helpen we de kinderen om te groeien als mens en te bouwen aan een eigen identiteit 

Voor de verwerking van de lessen gebruiken we het boek ”Tuin Van Heden.nu”. Hierin 

kan u de thema’s en onderwerpen terugvinden die in onze lessen aan bod komen. 

 

Daarnaast maken we kennis met andere godsdiensten. We bezoeken samen een kerk, 

een moskee en het huis van de mens. 

 

Als corona het toelaat vieren we in april onze Plechtige Communie. Tijdens die viering 

ontvangen we het sacrament van het Vormsel. 

 
Islam 
  

 

Hallo of Salaam Aleykoem (=de vredesgroet) 

allemaal, ik ben juf Iclâl. 

 

✉ iclalgurbulak@gbsbeveren.be 

 
 
  

 



 

Als leerkracht Islamitische Godsdienst wil ik graag mijn steentje bijdragen in de 
ontwikkeling van de leerlingen. Zo kunnen ze hopelijk een stukje hun eigen zijn in een 
pluralistische maatschappij waarbij ze als bewuste, zelfzekere individuen kunnen 
leven. Tijdens de islamlessen gaan we samen op zoek naar kennis, rust, aanvaarding, 
nieuwe kansen, hoop, liefde, vertrouwen, ... We leren uit de Koran, uit het voorbeeldig 
gedrag van de eerste leermeester profeet Mohammed (vzmh) alsook van elkaar. 
 
Voor mezelf is niet enkel lesgeven prioriteit maar andere waarden zijn ook van belang 
zoals eerlijkheid, hulpvaardigheid, verdraagzaamheid, vriendschap, ... Tijdens de lessen 
laat ik de leerlingen graag nadenken over de Schepping, het evenwicht in het 
universum, de wonderen uit de Koran versus de wetenschap en hecht ik belang aan 
hun eigen mening. Aangezien zij in kleine groepjes de les volgen is het ook heel leuk 
om dieper te kunnen ingaan op hun eigen vragen of bedenkingen. Nieuwsgierigheid 
prikkelen zorgt er ook voor dat de leerlingen in de toekomst verder blijven ontdekken, 
opzoeken, leren. 
 
Ook leren wij over andere overtuigingen in de wereld. Wij besteden samen met de 
collega’s van RKG en NCZ aandacht aan ILC- projecten zodat we ook van elkaar kunnen 
leren, maar vooral elkaar begrijpen en respecteren. 
 
Enkele thema’s in het 6de leerjaar zijn 
 

 De mens is een verstandig wezen 

 Er heerst orde in het heelal en alles is met mate geschapen 

 Ik zet me in, vertrouw Allah (s.w.t.) en heb succes 

 De verhelderende en begeleidende Koran 

 Stichting van de maatschappelijke vrede ten tijde van de profeet Mohammed 
(vzmh) 

 ... 
 
 
 


