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 Enkele algemene schoolafspraken 

 Afwezigheden 

 max 4 briefjes geschreven door ouders (zie achteraan agenda) 

 daarna doktersbriefje. 

 3 opeenvolgende dagen mogen met afwezigheidsbriefje geschreven door de ouders 

 vrijdag ziek t.e.m. maandag  een verplicht doktersbriefje 

 Medicatie toedienen enkel met voorschrift van een arts 

 Leerlingen van het 1e en 2e en 3e leerjaar dienen door iemand opgehaald te worden en 

mogen zonder voorafgaande toestemming niet alleen naar huis gaan. 

 De leerlingen worden via een rij naar de schoolpoorten gebracht. 

 Geldophaling: geldbeugel of gesloten enveloppe met naam en briefje met uitleg waarvoor 

de centjes dienen 

 Zwemkaart  ineens geldig voor een heel jaar 

 Koek in koekendoosje, ZONDER koekpapiertje 

 zoniet wordt de koekverpakking terug mee naar huis gegeven. 

 alles met naam merken anders doen wij dit  

 Woensdag = gezonde dag: enkel fruit/groente 

koek wordt terug naar huis gestuurd 

 Drank: water in drinkbussen (geen frisdranken!) 

 Zwemmen: om de 2 weken op dinsdag (planning zie klasagenda) 

(Indien een kind niet mag gaan zwemmen, steeds een briefje van ouders of dokter 

voorzien) 

 Bib  geen bib bezoek dit schooljaar, we krijgen een aangepast boekenpakket van de bib 

dat we enkele weken mogen houden. 

 Turnen: zwarte short of zwarte maillot + wit T-shirt of groen T-shirt van de school  

alles met naam merken 

Turnzak blijft op school en wordt iedere vakantie mee naar huis  

gegeven om te wassen. Turnen op maandag. 

 Opvang ’s ochtends: vanaf 08u00 (enkel indien nodig), 

inschrijven en handtekenen. 

 www.bingel.be staan vaak taken klaar 

Zowel voor thuis, maar ook tijdens klastijd. (gelieve taakjes met benaming “hoekenwerk” 

of “tijd over?” NIET thuis te maken ) 

 

 

 Agenda en huiswerk 

 Agenda: taken/lessen worden ingevuld op de dag dat we de taak afgeven / de toets 

afnemen. 

 Dagelijks agenda inkijken thuis. Minstens wekelijks handtekenen. 

 Pagina 1 in agenda contactgegevens invullen aub. 

 handig bij plotse ziekte tijdens schooluren 

 Dicteeschriften graag tegen maandag gehandtekend 

 Rekenschriften graag gehandtekend (bij laatste ingevulde pagina paraferen) wanneer deze 

worden meegegeven. 

 Communicatie via agenda  gelieve elke dag de agenda in te kijken 

 Boekentas wordt steeds samen gemaakt (of indien nodig met buddy) 

 Inhoud van huiswerk kan variëren (lezen, schrijven, tafels, …) 
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 Programma 2e leerjaar 

 

WISKUNDE 
 Rekenmethode: Reken maar 

 Nadruk in 2e leerjaar? 

- kloklezen, (kwart voor, kwart over, half uur) 

- werken met kalenders (dagen van de week - maandkalender) 

- meten, metend rekenen (m, l, ½ liter, halve, helft, kg, 500g) 

- plus en min tot 100 

- TAFELS van vermenigvuldiging (elke dag tafeltoets) 

ELKE DAG OEFENEN !! 

 Toetsen na een afgewerkt stukje leerstof (BLOK): (staan in agenda.) 

 

 Een blok start met: 

- een instaples (spel in kleine groepjes) 

- basislessen 

- evaluatie adhv een toets (remediëring / verrijking) 

 

Wat heb ik geleerd in blok …  ? 

- getallenkennis (rood)  - metend rekenen    (groen) 

- bewerkingen  (blauw)  - meetkunde         (paars) 

 

 Kleine hulpmiddelen 

- Flappen aan het werkschrift 

- Tips van de Bollobo’s 

 

 Handig voor thuis Bingel !! 

- extra inoefening, bij elke basisles staan 2 of 3 Bingeliconen 

 die geven aan dat je online kan oefenen. 

- maar ook 250 instructiefilmpjes die je kan herbekijken 

- na een toets remediëring op maat 

 

 Reken schriften worden zo vaak mogelijk meegegeven 

 laatste pagina kleine handtekening ter inzage 

 

 

TAAL    (talent) 
 

 Taal: leesboek, werkschrift 

 Spelling: spelling werkschrift, huiswerkschrift 

 remediëring op basis van behoeften, www.bingel.be 

 Elke maandag nieuw woordpakket in werkschrift spelling. 

 dictee op donderdag (pakketwoorden + transferwoorden) 

 tegen maandag dictee handtekenen 

 na +/- 5 woordpakketten een groot controledictee 

 per 2/3 weken een taalthema afgewerkt.  daarna volgt een toets 

 per grote trimesterblok summatieve toetsen van alle onderdelen. 

 

http://www.bingel.be/


LEZEN 
 

 Elke dag blijven lezen! (leesboek, boeken bib…) 

 leestaakje voor thuis (begrijpend lezen) 

 jippielezen  1x op de week (in samenwerking met zorgjuf Katia) 

 leesbingo / leeskaart 

 

 Elke week leesmakkers met 6e leerjaar 

 voorlezen bij onze kleuters 

 leeswandeling in de buurt 

 

E3 (AVI 3) juni 1L – start 2L      M4 (AVI 4) midden 2L E4  (AVI 5) einde 2L 

 

HOOFDLETTERS 
 

 In het begin van de week wordt een nieuwe hoofdletter klassikaal aangeleerd en 

ingeoefend. 

 Daarna verwerken de leerlingen deze hoofdletter zelfstandig verder. 

 

W.O. 
 Mikado methode: kleine themabundeltjes + eigen thema’s 

 Thema’s : 

- schitterend - (T)huis - nu of nooit – sporen - flits – zogezegd 

– gestrikt - een zuchtje lucht – onderweg – festival - in mijn mars 

 Veel ontdekken 

 Verkeer: fietsexamen in juni 

(vanaf maart fietslesjes gegeven door juf Stefanie) 

 

 

Hoekenwerk 
 wekelijks / klasoverschrijdend 2A en 2B 

 doe-activiteiten 

 

 

Muzische vorming 
 afwisselend: binnen de eigen klas of klasoverschrijdend 

 beeld – muziek – drama – beweging - media 

 

 

Contractwerk (takenbord) 
 geziene leerstof zelfstandig verwerken 

 

 

Uitstappen 
 herfstwandeling 

 toneel Depot Deluxe 

 schoolreis Sara-land 

 speeltuin 

 



 Allerlei 

 Gekregen materiaal van de school (schoolmateriaal blijft in de klas) 

 Schoolsite: www.hetklaverbos.be 

 Vrienden worden met Facebookpagina Het Klaverbos 

 Eigen klaspagina per klas op Facebook  juf Sara / meester Vincent 

 Inschrijven op Be-alert  verwittiging bij noodsituaties 

 Digitale communicatie!!  link schoolsite, knop “digitale communicatie” kiezen. ZELF 

mailadressen ingeven op de schoolsite!! 

Blijft slechts 1 week beschikbaar, vanaf vandaag opengezet 

     snel zijn is de boodschap (1 minuut werk) 

Meerdere kinderen in een gezin, is elke keer opnieuw even je mailadres én juiste klas 

ingeven. 

 Handig: een trimesteroverzicht met mogelijke (betaalde) uitstappen 

 Middagsport  om de 2 weken 

     gratis en wordt door juf Stefanie gegeven 

 Probleem? Meldt dit aan de leerkracht, dan zoeken we samen naar een oplossing. 

 Onze OUDERRAAD zoekt nog gemotiveerde ouders! Zeker geen must om bij 

vergaderingen altijd aanwezig te zijn, je kan ook gewoon de dag van schoolactiviteiten 

helpen.  steeds leuk én gezellig  

 

 

 Feest in de klas: een dag in de spotlights 

- de jarige krijgt een kroon en verjaardagsstoel 

- liedjes zingen en dansen 

- keuzemoment: spel op muziek, spelletje, verhaal voorlezen 

- geschenkjes uitdelen: de jarigen mogen een traktatie meenemen om  

   op te smullen in de klas of een klascadeau. 

 

TIPS: een klasbal, springtouwen, strijkparels, leuk leesboek, zoekboeken, … 

Vraag gerust naar tips over wat er leeft op dat moment in de klas. 

 

 

ALTIJD WELKOM, maar zeker geen verplichting: 
 

papieren zakdoekjes / tissues, 

kranten en/of tijdschriften, 

leuke knutselmaterialen, restjes wol, naaigaren 

spelletjes, puzzels, (AVI) leesboeken 

speelmateriaal zoals knikkers 

reservekledij, zwemkledij, … 

 verdwijnt namelijk vaak of gaat wel eens stuk  

 

We hopen alvast op een fijne samenwerking. 

Krijg je ons door de corona-maatregelen niet zomaar te pakken voor een vraag of 

opmerking na schooltijd? Stuur gerust een mailtje naar 

sarav@hetklaverbos.be of vincentb@hetklaverbos.be. 

 

       Juf Sara   2A  &   meester Vincent   2B 
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