
SCHOOLJAAR 2020-2021

WELKOM IN 2A!



WIE BEN IK?

• MIJN NAAM IS

• JUF ELKE



HOE ZIET 
ONZE KLAS 

ERUIT?



ONS LESSENROOSTER VAN DIT SCHOOLJAAR

maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag

Rekenen Taal LO (geen zwemmen) LO Taal

Taal Rekenen Taal Rekenen Rekenen

W.O. W.O. Rekenen Taal Taal

Taal Rekenen Taal (leesgroepjes) Rekenen W.O.

Levens-

beschouwelijke 

vakken

Zwemmen/ schrift W.O. MUVO

“ Zwemmen/zelfstan-

dig werk

schrift MUVO



AANPAK BIJ START SCHOOLJAAR

We gaan zowel voor taal als rekenen bekijken of alle leerlingen de leerstof van vorig schooljaar 

kennen. 

Afhankelijk hiervan gaan we onze leerstof aanpassen en kinderen die grote moeilijkheden 

ondervinden gaan we extra ondersteunen. Juf Sonja en juf Els N ondersteunen onze klas. Juf Sonja 

kennen jullie waarschijnlijk van vorig schooljaar en juf Els N staat op het filmpje van onze klas.

REKENEN:

• We gaan de splitsingen van 10 zeker extra inoefenen. 

• Ook het optellen en aftrekken tot 20 met brug gaan we extra inoefenen.



TAAL:

Lezen wordt in de klas op verschillende manieren extra ingeoefend. Hiervoor gaan we afwijken van onze 

taalmethode. We gaan extra teksten gebruiken. We gaan ook veelvuldig een leestekst als huistaak mee naar huis 

geven. Het is de bedoeling dat de kinderen toch plezier beleven aan het lezen… . U kan de tekst op 

verschillende manieren inoefenen bv. uw kind leest een zin en dan leest u een zin, uw kind leest een aantal zinnen 

waarna u enkele zinnen leest, leesrijtjes met een dobbelsteen laten lezen,… . 

Schrijven: we gaan zeker alle (moeilijke) letterverbindingen extra inoefenen.



REKENEN

• METHODE: WISKANJERS (DEZELFDE METHODE ALS IN HET EERSTE LEERJAAR)

• BELANGRIJKSTE LEERSTOF IN HET TWEEDE LEERJAAR?

• de getallen tot en met 100

• maal- en deeltafels tot en met 10 (deze moeten thuis heel goed geoefend worden)

• betalen met euro en cent (tot 100)

• de klok: de kinderen kennen het uur en het half uur, we leren dit schooljaar “kwart voor” en “kwart 

over”



• Wat is een rechthoek? Een vierkant?

• oefenen met liter, meter en kilogram

• We leren dit schooljaar ook toepassingen (vraagstukken) op te lossen. 

Hiervoor hebben de kinderen heel veel begeleiding nodig. We gaan dit volgens een vast        

stramien doen: toepassing (vraagstuk) lezen, gegevens die we nodig hebben aanduiden met 

fluo, eventueel een tekening maken, bewerking noteren en uitrekenen en tenslotte nog een 

antwoordzin formuleren. Voor de antwoordzin leer ik de kinderen om de vraag opnieuw te 

lezen en nadien met de woorden uit de vraag een zin te maken. 

Dit is een heel moeilijk onderdeel voor de kinderen!!!!!



TAAL

TECHNISCH LEZEN:

In het tweede leerjaar verschuift de klemtoon steeds meer van technisch lezen naar begrijpend lezen. 

In de klas:

In de klas krijgt technisch lezen nog heel wat aandacht. We gaan proberen om lezen leuk te houden door 

te werken met verschillende werkvormen gedurende het schooljaar bv. slingerlezen – stil lezen –

leescircuit … . 

Voor thuis wordt er 1 à 2 keer/week een leestekst meegegeven als huiswerk. Soms is dit één tekst die ze 

moeten lezen, op andere momenten gaan ze kunnen kiezen uit verschillende teksten. Ze moeten dan één 

tekst kiezen, degene die ZIJ het leukst vinden. Dit zal telkens duidelijk vermeld staan in de schoolagenda.



Daarnaast is het belangrijk dat ze thuis ook regelmatig lezen bv. eigen boekjes, boekjes van de bib… 

Bij lezen is één aspect super belangrijk:

LEESPLEZIER!!!!



BEGRIJPEND LEZEN:

We gaan een tekst lezen en daarna bespreken we deze tekst. 

De bedoeling van begrijpend lezen is dat de leerlingen de tekst begrijpen; dat ze kunnen vertellen wat er 

in de tekst gebeurt, wie er in het verhaal voorkomt,… en dat ze daarna inhoudelijke vragen kunnen 

oplossen. 

we proberen hen aan te leren dat ze hiervoor de juiste antwoorden in de tekst     

moeten gaan zoeken.

Ook dit is voor hen geen gemakkelijk onderdeel. Maar wel een heel belangrijk onderdeel voor het 

later ”leren studeren” !!!!!



NIEUWE SPELLINGMETHODE

• SPELLING

• Dit schooljaar werken we voor het eerst met een nieuwe spellingmethode: Taalkanjers.

• Hierbij werken we in thema’s.

• Per week worden er 3 lesmomenten van 25 min. voorzien. Soms doen we op het einde van de les een FLITS-dictee. Dit staat niet op punten 

maar is een korte evaluatie. Na de 3 lesmomenten volgt een herhalingsles (zelfde opbouw als bij Wiskanjers ---) blauwe en groene

oefeningen ---) differentiatie.

• Huistaak BLOON: bekijken – lezen – omdraaien – opschrijven – nakijken. Hiervoor krijgen de kinderen een oefenblad en woordkaartjes 

mee. Ze leggen de woordkaartjes op tafel met de woorden naar beneden. Daarna draaien ze 1 woordkaartje om. Ze bekijken en lezen 

het woordje en draaien het kaartje terug om. Nadien schrijven ze het woordje op hun blad op. Ze draaien het kaartje terug om en 

verbeteren het geschreven woord. Was het woordje juist geschreven dan gaat het in de groene omslag, was het woordje fout dan gaat het 

in de rode omslag. 

• De volgende keer oefenen ze vooral de woorden die ze fout geschreven hadden (rode omslag)



EEN “FILMPJE” 
GEMAAKT
DOOR DE 

UITGEVERIJ



SCHRIJVEN

CREATIEF SCHRIJVEN

Hier leren de kinderen aanvankelijk een goede 

zin te schrijven om nadien over te gaan naar het 

schrijven van een korte tekst/verhaal. 

SCHOON SCHRIFT

* Herhalen van de letters en letterverbindingen

* Hoofdletters: 

• - vorming van de letters

• - verbinding met andere letters

Vooraan in de schoolagenda kan u steeds 

volgen welke hoofdletter we al leerden.



TAALBESCHOUWING:

Hier gaan we onze Nederlandse taal bekijken. We leren bijvoorbeeld: de leestekens correct 

gebruiken, bijvoeglijk naamwoord, zelfstandig naamwoord, werkwoord, verkleinwoorden, … .



WO

METHODE? MUNDO

Hier werken we met thema’s. Aan een thema werken we in de klas ongeveer anderhalve maand (een 

beetje afhankelijk van het thema).

Nadien volgt er een evaluatiemoment. Deze wordt tijdig in de schoolagenda vermeld. Ik probeer er 

telkens voor te zorgen dat de kinderen hiervoor ongeveer een tweetal weken de tijd krijgen om dit 

te studeren. Ik laat de kinderen met fluo en kruisjes aanduiden welke leerstof ze zeker moeten 

kennen en welke leerstof heel erg belangrijk is. 



Na het instuderen kunnen de kinderen ook een oefentoets maken. De site waar u deze toets kan 

vinden staat op elk themaboekje. De oefentoets lijkt op de toets die de kinderen in de klas gaan 

krijgen. 

Soms is het leerstof die de kinderen moeten kennen (studeren) andere momenten is het leerstof die de 

kinderen moeten kunnen bv. plattegrond (oefenen).

Oefentoets?? www.educatief.diekeure.be/mundoleerling



EVALUATIE/TOETSEN

• In het tweede leerjaar wordt er vooral getoetst op parate kennis. 

• We gaan voor de splitsingen tot en met 10 – hoofdrekenen (optellen en aftrekken) – later maal-

en deeltafels (bijna) dagelijks heel korte evaluatiemomenten voorzien.

• REKENEN: na elke blok (schrift) volgt er een grotere toets.

• TAAL: na elk thema wordt er een leestoets – schrijftoets – toets taalbeschouwing afgenomen.

• SCHRIFT: de kinderen krijgen een huistaak mee om de gegeven (hoofd)letters te oefenen, de dag 

dat de huistaak wordt ingeleverd, wordt er een toets voorzien.



LICHAMELIJKE OPVOEDING/ZWEMMEN

• ZWEMMEN:

• Tijdens de maand september gaan we nog niet zwemmen, deze periode kan eventueel nog verlengd 

worden. 

• We gaan zwemmen om de drie weken en dit telkens op dinsdagnamiddag. Dit zijn de data (die 

momenteel voorzien zijn om te gaan zwemmen: 20 oktober – 17 november – 8 december – 12 januari 

– 2 februari – 2 maart – 23 maart – 27 april – 18 mei en 8 juni. Dit wordt de dag voordien in de 

schoolagenda aangeduid.

• Indien deze wijzigen, hou ik jullie zeker tijdig op de hoogte!

• De zwemlessen worden gegeven door meester Kristof



TURNEN:

* als we gaan zwemmen, hebben de kinderen nog één uur turnen per week

* de weken dat we niet gaan zwemmen, hebben ze twee uur turnen per week

De turnlessen worden gegeven door meester Kristof

Momenteel wordt gevraagd om de dag dat het turnen is uw kind sportief gekleed naar school te 

laten komen want we mogen de kleedkamers nog niet gebruiken. De kinderen doen in de klas hun 

turn t-shirt aan.

Voor onze klas is dit elke week op donderdag en de week dat er geen zwemmen is, is dit op 

woensdag (en donderdag)



LEVENSBESCHOUWELIJKE VAKKEN

Dit schooljaar worden er terug verschillende levensbeschouwelijke vakken gegeven: 

Rooms- Katholieke godsdienst – zedenleer – islam. 

De leerkrachten zijn:

Rooms-katholieke godsdienst: juf An

Zedenleer: meester Willem (afwezig tot januari) ---) vervanging wordt gezocht

Islam: juf Meriam



SCHOOLAGENDA

We vullen elke dag onze schoolagenda in. 

Het is belangrijk dat u deze agenda elke dag nakijkt en handtekent. 



TOETSENMAP/RAPPORT

• De toetsenmap wordt telkens (als er toetsen gemaakt werden) op vrijdag meegegeven. Op deze 

manier kan u de toetsen in het weekend rustig bekijken en eventueel overlopen met uw kind. Ik zou 

het fijn vinden als u elke toets ook handtekent. 

• Maandag worden de toetsenmappen terug opgehaald.

• Ouders die gescheiden zijn mogen me laten weten wanneer ik de toetsenmap het best kan 

meegeven zodat beide ouders de toetsen kunnen bekijken.

• Rapport: oktober – december – februari – april en juni



ENKELE BELANGRIJKE AFSPRAKEN

• * SCHOOLAGENDA ELKE DAG HANDTEKENEN

• * ELKE TOETS VAN DE TOETSENMAP HANDTEKENEN

• * DE UITGANG OP HET EINDE VAN EEN SCHOOLDAG IS VOOR ONZE KLAS DE HOOFDINGANG

• * OP VRIJDAG WORDEN SCHRIFTEN MEEGEGEVEN. OP DEZE MANIER KAN U DE GEGEVEN 

LEERSTOF IN HET WEEKEND BEKIJKEN. DOORDAT IK VRIJDAG DE HELE DAG TOEZICHT HEB, ZOU 

HET KUNNEN DAT DE LESSEN VAN VRIJDAG NOG NIET NAGEKEKEN ZIJN, IK DOE DIT DAN OP 

MAANDAG!



OCHTEND IN DE KLAS

• Vanaf dit schooljaar mogen de kinderen vanaf 8u15 onmiddellijk naar de klas komen (ik haal ook 

de kinderen die reeds in de opvang zijn). 

• Dit moment komen de kinderen met al hun materiaal (dit kunnen ze elke dag in de gang) 

terugvinden in de klas. Ze stoppen alles weg en geven huistaken, toetsenmappen,… af. Nadien 

wordt er een spelcircuit voorzien. Gedurende de week krijgt elke groepje 5 opdrachten (via 

doorschuifsysteem). We herhalen op deze manier op een speelse manier de leerstof die we 

leerden. 



VERJAARDAG VIEREN IN DE KLAS

• WE VIEREN DE VERJAARDAG IN DE KLAS: LIEDJE ZINGEN, KAARTJE SCHRIJVEN, EEN SPELLETJE, 

FILMPJE,… 

• DIT SCHOOLJAAR HEBBEN WE (MET HET SCHOOLTEAM) ERVOOR GEKOZEN DAT EEN TRAKTATIE 

NIET KAN



REFTER

Bij mooi weer: buiten eten/klasbubbel

Kouder/slechter weer: in de refter in 2 groepen (2 tafels per klasbubbel)



MAATREGELEN

• Er wordt ons het advies gegeven om de klas heel veel te verluchten en indien mogelijk het raam te laten openstaan. 

Het zou fijn zijn als de kinderen steeds een trui bij hebben.

• We proberen bij het afhalen van de kinderen (om 15u25) de toestroom van ouders zo veel mogelijk te spreiden. 

Hierdoor worden de kinderen van het tweede leerjaar vanaf dit schooljaar aan de hoofdingang van de school 

afgehaald. 

---) We maken hier een wandelstraat.

Broers/zussen: de oudste van het gezin verzamelt de broer(s)/zus(sen) die mee naar huis moeten en dan wordt er 

gekozen voor de uitgang van de oudste (4de-5de en 6de leerjaar: fietsenstalling)

Kinderen die in de bewaking blijven, gaan onmiddellijk naar de speelplaats



VRAGEN/PROBLEMEN?

• Indien u vragen/bedenkingen/problemen… hebt, kan u me steeds contacteren via mail. 

• mailadres: jufelke.mozaiek@gmail.com

• Ik bekijk dan op welke manier ik u het best kan helpen. 

• Ik zou het heel fijn vinden als u (indien nodig) zo snel mogelijk contact met me opneemt, ik help 

jullie met plezier verder! 

mailto:jufelke.mozaiek@gmail.com


EXTRA WOORDJE UITLEG

• Voor degene die graag bij deze powerpoint een extra woordje uitleg krijgen, ik voorzie een 

zoomsessie op maandag  7 september 2020 om 19u 30. De link zal u die dag per mail nog 

doorgestuurd worden. 

• Als u al enkele vragen hebt, mag u deze al per mail doorsturen. Op deze manier kan ik de 

vragen bundelen. Alvast bedankt!



IK KIJK ER ALVAST
NAAR UIT OM ER

SAMEN MET JULLIE
KINDEREN EEN HEEL 
FIJN SCHOOLJAAR

VAN TE MAKEN!


