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welkom in 

 

 

Welkom in de gele klas 
bij juf Louise en Hup! 

 

    
 
 
Lagere school          Kleuterschool 
Kerkstraat 157          Kerkstraat 121 
2060 Antwerpen          2060 Antwerpen 
Tel: 03/291 30 83         Tel: 03/291 
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Wie werkt er in onze school?  
 

 Hilde Henderickx en  Mieke Elaut  

directeur 

Carine    

administratieve medewerker 

meester Tom  

turn- en zwemmeester 

juf Larissa   

muzische juf 

 
onze kleuterschool  

roze leefgroep  

K1 

 

juf Jolien 
 

groene leefgroep K2  

juf Tine 
 

paarse leefgroep  

K3 

 

juf Ina en juf Laure 
 

 

rode leefgroep 

 

K4 

 

juf Laura 
 

juf Vicky  & juf Inge  

zorgco*rdinator & zorgleerkracht 

juf Laure  

reusjesjuf 

  juf Saïda & juf Naïma  

kinderverzorgsters 
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onze lagere school 
 

gele klas 

 

eerste leerjaar (L1) 

 

juf Louise 
 

 

blauwe klas 

 

tweede leerjaar (L2) 

 

juf Anneleen 
 

 

oranje klas 

 

derde leerjaar (L3) 

 

meester Wouter 
 

 

zilvere klas 

 

vierde leerjaar (L4) 

 

juf Ellen 
 

 

gouden klas 

 

vijfde leerjaar (L5) 

 

juf Lotte & juf Sofie 
 

 

regenboogklas 

 

zesde leerjaar (L6) 

 

juf Adinda 
 

juf Ilse  & juf Inge  

zorgco*rdinator & zorgleerkracht 
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bereikbaarheid  

 

We zitten tijdelijk in de Kerkstraat. De kleuter- en de lagere school zitten niet meer op dezelfde locatie. 

Niet ver van elkaar maar niet meer samen.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Je kan ons steeds bereiken op het bestaande nummer: 03/291 30 83.  Dit nummer is zowel voor 

de kleuter- als voor de lagere school. Neem contact op met ons en wij verbinden je door naar de 

kleuter- of de lagere school.  

 

Classdojo  

Om snel, gemakkelijk en effici)nt te kunnen communiceren met de ouders maken we gebruik 

van de app “classdojo”.  Een online tool die elke ouder download, met mogelijkheid tot automatische 

vertaling in meer dan 35 talen. 

Naast het snel en effici)nt communiceren met elkaar brengt de app ook alledaagse magische 

momenten tot leven via realtime foto’s en video’. 

 

Onze schoolwebsite  

https://reuzenpoort.weebly.com/ 

 

 

lagere 
school 

Kleuterschool  
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schooluren  
 

07.30 - 08.00: Voorbewaking. 

08.15-08.30: De kinderen worden ’s morgens afgezet aan de poort. Ouders die nog iets 

willen meedelen/afgeven/kort bespreken/… met de klasleerkracht, mogen 

even mee binnen gaan. De meeste kinderen gaan alleen naar binnen.  

11.20-12.20: Kinderen die naar huis gaan, worden afgehaald. 

De andere kinderen nemen hun brooddoos en eten in de klas en spelen 

nadien in de tuin of op de speelplaats van het middelbaar. (of omgekeerd) 

12.05-12.20: Kinderen die thuis aten, worden nu terug naar school gebracht. 

15.15-15.30: Einde schooldag (de lessen zijn gedaan).  

De ouders mogen hun kinderen in de klas komen ophalen. Blijf niet in de 

gang of aan de deur staan, zo worden er verstoppingen veroorzaakt. Ga 

effectief binnen in de klas van uw kind.  

15.30-18.00 Nabewaking. 

 

voorbewaking en nabewaking  
 

 Voorbewaking Nabewaking 

MA 7.30u – 8.00u 15.30u – 18.00u 

DI 7.30u – 8.00u 15.30u – 18.00u 

WOE 7.30u – 8.00u 12.15u – 18.00u 

DO 7.30u – 8.00u 15.30u – 18.00u 

VR 7.30u – 8.00u 15.30u – 18.00u 

 

kostprijs : zie schoolreglement 

 

De voor- en nabewaking gaat door op de kleuterschool (Kerkstraat 121). Ouders mogen kinderen van de 

kleuter- en de lagere school in de kleuterschool afzetten.  

Kinderen van de lagere school die voor 8:15 naar school willen komen moeten naar de kleuterschool 

gaan. Om 8:15 gaan de kinderen van de lagere school met een juf of meester naar de lagere school 

(kerskstraat 157).  
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ouderbetrokkenheid 
 
.toonmoment en meedoemoment 

We werken in de school met klasdoorbrekende thema’s en projecten.  Om dit thema voor te stellen of 

af te sluiten, zijn ouders welkom op school.  

  

Via de nieuwsbrieven houden we jullie op de hoogte wanneer je welkom bent op het toonmoment. Op 

een meedoemoment kan je enkele uurtjes ervaren en kijken wat je kind leert en hoe het speelt in de 

klas. 

 

nieuwsbrief 

Elke 2 maaden krijgen de gezinsoudste een kalender mee met de komende uitstappen en belangrijke 

dagen. Ook leuke weetjes en feitjes over de school zal je daar kunnen lezen.  

De kalender zal ook op “Classdojo” verschijnen.  

 

reuzenouders 

Heb je interesse om met verschillende ouders, leerkrachten en directie na te denken, te evalueren, 

initiatieven uit te werken,…  laat dit weten aan de directie. Dit is een oudergroep die enkele keren per 

jaar (3 a 4) samenkomt. Iedereen is welkom! 

 

oudercontact 
 

Telkens wanneer er een rapport aankomt, is er ook een oudercontact mogelijk.  

U krijgt dan de kans om te praten met de klasjuf (en zorgjuf) over de evoluties van uw kind. 

U krijgt hier ruim op tijd een briefje voor! 

 

Er zijn 4 rapporten: herfstrapport – winterrapport – lenterapport – zomerrapport.  

Telkens voor een vakantie wordt er een rapport gemaakt. Voor het herfstrapport en lenterapport 

willen wij graag alle ouders spreken en zien. Voor het winterrapport en zomerrapport is dit steeds op 

vraag van juf/meester en/of ouders. 
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algemene regels en afspraken 
 
Wij zijn steeds op tijd op school. 

Wees op tijd! ’s Morgens is de deur open van 8u15 tot 8u30.  

Het is storend dat je kind de klas binnenkomt als we al bezig zijn. 

 

Geef kledij van school, proper gewassen terug.   

Als je kind kledij van de school meekrijgt omdat hij/zij een ongelukje heeft 

gehad, gelieve deze zo snel mogelijk te wassen en terug mee te brengen. 

 

 

Wij hebben respect voor ons eigen materiaal 

        én dat van de school. 

Regelmatig zal uw kind materiaal van de school mee naar huis nemen. Draag hier zorg voor.  

 
toiletbezoek & water drinken 

De kinderen mogen in de klas altijd naar het toilet gaan, als ze dit aan de juf vragen.  

Er werden afspraken gemaakt in de klas. Voor en na elke speeltijd kunnen de kinderen altijd water 

drinken. Ook tussendoor worden er klassikale drankmomentjes ingelast. Het is belangrijk dat 

kinderen voldoende water drinken!  

 
gezonde school 
We brengen elke dag fruit mee, enkel op woensdag mag je eventueel een 

koekje meebrengen. Zorg ervoor dat je kind het fruit gemakkelijk zelfstandig 

kan opeten. 
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extra 
 

jassenvlag 

 

De kleur van de vlag die buiten op de speelplaats hangt, geeft aan of de jassen dicht, uit 

of open mogen/moeten.    

 

groen = jas mag uit oranje = jas moet aan maar 

mag open blijven 

rood = jas moet dicht 

 

leesfeest 

Op maandag, dinsdag en donderdag lezen we een kwartier na de middagspeeltijd in leesboekjes. Dit zorgt 

voor een rustige sfeer bij de opstart van de namiddag en bevordert de leesontwikkeling. 

 

reuzenkring 

Op vrijdagnamiddag is er regelmatig na de middag een kwartier reuzenzang. We zingen dan met de 

ganse school uit volle borst nieuwe liedjes, gekende liedjes, bewegingsliedjes,….  . 

 

 

verloren voorwerpen…  
 

Zet de naam van je kind in zijn kledij (jas, trui, broek, sjaal, muts, handschoenen,…) en ander materiaal 

(brooddoos,  koekendoos, drinkbus, …) Zo worden teruggevonden voorwerpen sneller bij je kind 

terugbezorgd. 

Vooraan in de gang van school worden verloren voorwerpen verzameld in de witte kast.  
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ziekte 
 
Als je kind ziek is, blijft hij/zij thuis.  

Gelieve dit aan de juf te melden door te bellen naar onze school:    03/291 30 83 

 

Wanneer u kind terug naar school komt, moet hij/zij een briefje meebrengen 

(doktersbriefje of briefje geschreven door mama/papa, …).  

Kinderen van de lagere school zijn immers leerplichtig! (meer informatie?  

zie schoolreglement)  

 

 

 

Als uw kind ziek wordt op school, trachten wij de ouders of iemand van de familie te verwittigen. Vul 

daarom altijd goed alle telefoonnummers in op de invullijsten en verwittig de juf als jouw 

telefoonnummer wijzigt.  

 

 

 

Merkt u luizen bij uw kind of heeft uw kind een besmettelijke ziekte, gelieve dat dan 

zo snel mogelijk te melden aan directie of klasjuf! Zo zijn we er vlug bij en kunnen 

we er snel iets aan doen.   
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turnen en zwemmen 
 

Gelieve uw kind gemakkelijk kledij aan te laten doen wanneer wij gaan turnen en 

zwemmen. 

Gelieve alles goed te voorzien van een naam! 

 

Voor de turnlessen dienen de kinderen van de lagere school te beschikken over 

witte turnpantoffels, een sportbroek naar keuze en een T-shirt van de school. De 

sportkleren blijven in een turnzak op school. Voor elke langere vakantie gaat de 

turnzak even mee naar huis om te wassen. 

 

We turnen op maandag om de 2 weken en op vrijdagnnamiddag om de 4 weken.  

 

Het eerste leerjaar gaat om de 2 weken zwemmen op vrijdagvoormiddag. Mee gaan 

zwemmen is verplicht!  Indien kinderen niet mogen zwemmen, dienen ze een 

gewettigd doktersattest voor te leggen. 

 

De kinderen nemen, in een stevige zwemzak, het volgende mee:  

- badpak, bikini of zwembroek (geen short of onderbroek)  

- (een badmuts) 

- een handdoek 

- een borstel (voor lange haren)  

 

We zwemmen om de 14 dagen op vrijdag. 

 

Dit wordt steeds aangekondigd via de agenda van uw kind. 
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uitstappen 
 

Uitstappen worden altijd op voorhand aangekondigd door een briefje in de boekentas. 

Ouders die graag begeleiden laten dit vooraf aan de juf weten. 

 

De kinderen dragen steeds een fluovest en een (geel) sjaaltje met telefoonnummer van de school en 

klasjuf. Dit krijgen ze in de klas op de dag van de uitstap.  

 

slaapfeest 

Dit schooljaar staat er voor het eerste leerjaar alvast een spannende 

activiteit te wachten: we blijven een nachtje slapen op school samen 

met de juffen! Een echt slaap-feest!  
Wanneer het bijna zo ver is, krijgen jullie hierover nog meer informatie! 

 

 

verjaardagen 
 

Jarige kinderen mogen iets meebrengen om in de klas te eten of uit te delen.  

Liever geen slagroomtaarten of lekkernijen met teveel chocolade.  

Het is verboden om individuele traktaties mee te brengen (voor elk kind een ‘zakje’). Breng liever 

bijvoorbeeld een cake mee, zodat dit gesneden en uitgedeeld kan worden door de klasjuf aan de 

kinderen. We gebruiken liever geen wegwerpbordjes en/of bestek. Gezonde traktaties zijn zeer fijn en 

worden erg geapprecieerd!  

 

Laat even op voorhand weten wanneer er getrakteerd zal worden voor uw kind, zo kan de juf hiermee 

rekening houden in de dagplanning. Als uw kind in de vakantie verjaart of in het weekend, dan kan er 

met de juf afgesproken worden wanneer we feest vieren in de klas.   
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afspraken speelplaats & middagpauze 
 
We nemen elke dag fruit of groentjes mee naar school. Enkel op woensdag mag er ook een koekje 

gegeten worden. Afval wordt zo veel mogelijk thuis gelaten. Doe het koekje dus thuis al uit het papier!! 

 

     

      
 

Ook tijdens de middagpauze wordt afval zo veel mogelijk geweerd. Zilverpapier en/of plastic folie zijn 

onnodig, slecht voor het milieu en niet welkom op school. Zorg voor herbruikbare doosjes of zakjes.  

Zorg voor een gezonde brooddoos waardoor uw kindje met voldoende energie aan de namiddag kan 

starten! Fruitsapjes of andere drankjes zijn niet toegelaten, we drinken water! Lekker en gezond.  

 
 
Tijdens de pauzes worden de kinderen zo veel mogelijk aangespoord om hun 

eigen ruzies/conflicten zelf op te lossen d.m.v. de oplossingscirkel.  

 

 

 

 
 

Overal op school gelden de 4 belangrijkste basisafspraken. We leren 

onze kinderen om acties hieraan af te toetsen: 

vb; Mag ik van de trap springen? à Neen, dit is niet veilig.  
vb: Is het oké	 om	 een	 spel	 te	 spelen	 waarbij	 we	 materiaal	
beschadigen?	à	Neen,	geen	respect	voor	materiaal.		
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een dag in ons klasje 
 

 

8u15 – 8u30 

 

De kinderen worden onthaald in de klas. Ze maken hun boekentas leeg 

(brooddoos, drinkbus, koek/fruit, huiswerk en agenda) en kunnen nog even 

spelen in de klas.  

8u30 – 9u00 kring (onthaalmoment) à wie is er allemaal in onze klas vandaag, wat gaan we 

doen vandaag, welke dag is het, wie krijgt welk klusje, bekijken en bespreken 

van actualiteit, …  

9u00 – 10u00 lesactiviteit 

speeltijd 

10u00 – 10u20 

speeltijd (fruit eten – toilet) 

!! kinderen eten vanaf nu hun fruit zelfstandig op de speelplaats op 

10u20 – 11u45 lesactiviteit  

 

11u45 – 12u45 

 

middag 

● middagmaal ( brooddoos met naam) 

● water drinken 

● buiten spelen, bij slecht weer binnen of in de turnzaal,…. .  

12u45 – 15u15 lesactiviteit 

 

15u15 

----- 

15u20 

We zijn klaar om naar huis te gaan (opgeruimd, boekentas klaar, … ).  

----- 

Mama en papa kunnen ons komen halen in de klas!  
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Wij doen veel verschillende activiteiten in de klas:  

 

takenbord: Er volgt meestal eerst een korte instructie van nieuwe of opfrissing van gekende leerstof. 

Daarna wordt overlopen hoe en welke werkblaadjes of andere werkvormen (bv. computer of spelletjes) 

hierbij opgelost moeten worden.  De lln. gaan zelfstandig de oefeningen maken. De juf kan op deze 

manier kinderen helpen die het moeilijk vinden, maar ook kan ze kinderen die het gemakkelijk vinden, 

extra uitdaging bieden. Kinderen die tijdens het werken op problemen/vragen stuiten volgen de regel 

van 3: 1) ik denk zelf na – 2) ik vraag het aan mijn werkmaatje – 3) ik vraag het aan de juf. Om hulp te 

vragen aan de juf maken we gebruik van rode/groene kaartjes zodat de rust behouden blijft. Tijdens het 

werkmoment geldt de algemene afpraak dat we fluisteren met elkaar, rust en stilte tijdens het 

takenbord is absoluut noodzakelijk voor een goede concentratie en werksfeer.  

Wie zich toch niet goed kan concentreren, kan altijd een geluidswerende hoofdtelefoon nemen. 

 

werkrooster: 1 of 2 maal per week werken we met een 

werkrooster. Hierin staat in vakjes opgelijst waar er 

gespeeld/gewerkt kan worden. In het begin wordt er nog veel 

gespeeld, de leerlingen hebben hier nog veel nood aan!! Stilaan 

worden er ook meer werkjes gedaan. Ook hier kan de juf mee 

begeleiden om kindjes te helpen, kindjes meer uitdaging te bieden, … Er wordt een onderscheid 

gemaakt tussen moetjes (hoedjes) en magjes (vlagjes). Leerstof wordt op een speelse manier opgefrist, 

ingeoefend, geautomatiseerd…. Ook andere vaardigheden zoals zelfstandigheid, taakspanning, 

hulpvaardigheid, … worden geoefend!  

 

project: We werken op school met verschillende projecten, de hele school werkt soms rond hetzelfde 

thema. Over een bepaald onderwerp (bijvoorbeeld “de ruimte” of “dieren”) werken wij gedurende 

enkele weken. De lln. gaan zelf op onderzoek uit, gaan allerlei dingen ontdekken, leren verschillende 

materialen kennen, …  Hierbij vinden we ook zelfstandigheid, zelfsturing maar ook leren samen werken 

heel belangrijk.  
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materiaal  
 
Leerlingen van het eerste leerjaar hebben steeds,  

in een stevige, voldoende grote boekentas (geen rugzak), volgende zaken bij:  

- brooddoos met boterhammen (indien uw kind blijft eten op school) 

- drinkbus met water à de kinderen krijgen op regelmatige tijdstippen de kans om te drinken van hun drinkbus in de 

klas 

- fruit (of koek) in een doosje (géén afval meebrengen naar school!)  

- kaft met agenda  

- huiswerk 

- letterdoosje/rekendoosje  

 

Fijn om overal goed de naam van uw kind op te schrijven!  

 

In de klas gebruiken wij:  

- werkschrift van rekenen 

- werkschrift van taal en spelling 

- werkschrift van schrijven 

- leesboek 

- losse blaadjes in plastiek kaftje in de bank en later in grote gele kaften 

- pennendoos met schrijfpotlood, kleurpotloden, schaar, lijmstift, gom, slijper  

(pennendoos blijft altijd in de klas) 

- schrijfbordje (whiteboard) met stift en wissertje 

- letterschuif 

- kladschrift 
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In onze klas worden er zo weinig mogelijk schoenen gedragen. We doen onze 

schoenen uit voor we de klas binnenkomen en eventueel pantoffels aan. Zo blijft 

onze klas netjes en op pantoffels rondlopen in de klas is gezellig.  

Zorg dat uw kind zo veel mogelijk zelfstandig zijn/haar schoenen kan aan-en 

uitdoen. Oefen thuis op het strikken van veters. Voorzie de pantoffels alstublieft 

goed van naam.  

 

 

toonkastje 

Kinderen mogen ook af en toe iets meebrengen van thuis. Dit geeft een veilig, 

vertrouw gevoel en soms zijn kinderen gewoon ook heel trots op dat ene voorwerpje. 

Ze kunnen dit tonen in de kring en eventueel iets bij vertellen. We maken hierbij wel 

enkele afspraken:  

 

- Op eigen risico laat je je kind materiaal van thuis mee naar school brengen.  

- Dit voorwerpje blijft gedurende heel de dag in het speciale ‘toonkastje’. ’s Avonds kunnen ze het 

terug mee naar huis nemen.  

- Het mag niet groter zijn dan de kast. Wanneer het niet in de kast past, is het te groot en blijft 

het dus thuis.  

 

klaspop   
 
 

Hup is onze klaspop, ze helpt ons met leren lezen en schrijven.  

Wanneer we een nieuw woordje leren, heeft Hup het woord verstopt in haar buidel.  

 

Mini-hup gaat op donderdag mee naar huis met het kindje van de week. Thuis 

kan je kind dan spelen met ‘Hup’.  Het is leuk om dit samen met je kind te doen. 

Je mag foto’s maken van je kindje met ‘Hup’ of een tekening laten maken door je 

kind over zijn ervaringen met hup thuis. Wie wil, kan ook een verslagje 

neerpennen in het boekje dat mee in het koffertje van zit. 

Neem Hupje donderdag terug mee naar de klas, zo kan ze  met het volgende kindje mee naar huis.  
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leren lezen, schrijven, rekenen, …  
 

Hoe leren de lln. rekenen?  
 

Vanaf dit schooljaar werken we met een nieuwe rekenmethode “Getal & Ruimte Junior” 
Om goed te leren rekenen, heb je herhaling nodig in een duidelijke structuur. Getal & Ruimte Junior 

gebruikt een heldere gestructureerde rekendidactiek met aandacht voor één onderwerp en duidelijke en 

altijd werkende strategie)n. Elke dag is er tijd voor automatiseren en memoriseren. 

Kinderen krijgen dagelijks instructie en gaan in kleine stapjes van oefenen naar toepassen. Elke week 

wordt na het ophalen van de voorkennis veel aandacht aan de strategie besteed. Zo kunnen kinderen 

zich de rekenvaardigheid echt eigen maken voordat ze gaan toepassen. Dit toepassen gebeurt door 

middel van een stappenplan.` 

Kinderen komen sneller verder, zonder omwegen. Dit geeft zelfvertrouwen! 

Voor zeer sterke rekenaars is er de leerlijn Meesterwerk: drie grotere, écht andere, opdrachten per week. 

Voor leerlingen die het basisniveau niet halen, is er vanaf het 3de leerjaar een niveauboek . Zij werken 

aan dezelfde doelen, maar doen dit in handelingsniveau en moeilijkheidsgraad één of meerdere stapjes 

terug. 

In Junior Cloud Trainer kunnen leerlingen online spelenderwijs oefenen. Je kunt het onder andere 

inzetten om te automatiseren, te remedi)ren of als extra uitdaging. Met een grote variatie aan spellen, 

oefenen ze met optellen en aftrekken, (deel)tafels, klokkijken, breuken, procenten, maten en gewichten, 

geld, kommagetallen en cijferen. 

 
 

meer concreet voor het eerste leerjaar: 
 

getallen tot 10 leren schrijven, tellen, ordenen  lengte (centimeter) 

gewicht (kilo) 

inhoud (liter) 

geld ( €1, €2, €5, €10, €20) 
klokkijken: uren en halve uren 
(digitaal en analoog) 
 

optellen en aftrekken tot 5 

splitsen tot 5 

optellen en aftrekken tot 10 

getallen tot 20 leren schrijven, tellen, ordenen 

splitsen tot 10 
optellen en aftrekken tot 20 
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Hoe leren de lln. lezen en schrijven in het eerste leerjaar? 
1. We leren een nieuw woord in de klas  

 

 
2. We gaan dit woord hakken en plakken. 

 à Uit welke letters bestaat dit woord?  

 

 
3. We leren de letters herkennen en lezen  

à leesletters 

 
4. We leren de letters van het woord schrijven 

à schrijfletters  

 
5. Met de letters die we kennen gaan we nu stapje voor stapje proberen nieuwe woordjes te 

maken!  

 

 
de leesletters 

 
de schrijfletters 

 

enkele belangrijke punten:  
 

- schrijf-en leesrichting (van links naar rechts)   

- de pengreep! 

- de houding op de stoel 

- de ligging van het blad  

- leren schrijven met een potlood  
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algemeen 
enkele belangrijke algemene punten  

o werkhouding (werkjes WILLEN maken én zich concentreren op het werk)  

o grote en fijne bewegingen kunnen maken 

o zelfredzaamheid en zelfstandigheid 

à  ‘Je kind kan het zelf !’  
 

In het eerste leerjaar zal je kind zelf een aantal activiteiten moeten kunnen. Je kan je kind daarbij 

helpen. Laat je kind steeds meer dingen zelf doen en kijk of dit lukt:  jas aandoen, neus snuiten, naar 

het toilet gaan, handen en gezicht wassen, alleen de tanden poetsen, …  

Lukt het nog niet goed ? Help dan een klein beetje maar doe het niet in zijn/haar plaats !  
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huiswerk – agenda - toetsen 
 

WANNEER + WAT?  

In het eerste leerjaar hebben de leerlingen elk dag een huiswerkje (behalve op woensdag). Het 

huiswerk mag per dag max. 15 minuutjes duren.  

 

lezen   rekenen   schrijven   andere 

- letterdoosje  

- lezen in leesboek hup 

of ander leesboekje (uit 

de klas of bibliotheek) 

 

- splitsen met kaartjes  

- oefenen met + en – 

kaartjes  

-rekenhuiswerk-

schriftje 

schrijfhuiswerkschriftje sporthuiswerkjes 

  

dag? wat? 

maandag schrijfhuiswerk in oefenboekje 

oefenen met letterdoosje/rekendoosje/lezen 

dinsdag speels/actief/sportief huiswerkje 

woensdag geen huiswerk  

donderdag rekenhuiswerk in oefenboekje 

oefenen met letterdoosje/rekendoosje/lezen 

vrijdag lezen in leesboek 

oefendoosjes 

    

In het begin van het schooljaar krijgen de kinderen een papieren versie van de agenda mee die ze zelf 

niet hoeven in de vullen. Pas wanneer we alle schrijfletters hebben geleerd, zal uw kind zelf zijn/haar 

agenda invullen.  

 



infoboekje 1e leerjaar DE REUZENPOORT 22 

oefenen met letterdoosje     

- Letters worden uitgesproken zoals we ze in woorden horen à bv. ‘sssss’ en dus niet ‘es’ 

- 0efenen met het  letterdoosje is héél belangrijk en helpt bij het automatiseren van de letters.  

- Probeer het elke dag kort te doen en hierbij de letters te herhalen!  Een goede /vlotte 

letterkennis is een basisvoorwaarde om tot lezen te komen.  

- Probeer dit op een speelse, leuke manier aan te pakken. 

 

lezen in leesboekje  

- In het agenda staat aangeven welke pagina thuis gelezen moet worden.  

- Laat je kind (of doe het zelf) steeds goed meewijzen met de vinger tijdens het lezen! 

- Bij de start van het leesonderwijs wordt er meestal hakkend en plakkend gelezen. Kinderen 

‘hakken’ het woord door de afzonderlijke letters te benoemen, nadien ‘plakken’ ze de letters 

terug samen tot een woord.   

- Als het lezen moeilijk gaat, lees dan samen, tegelijk. Of lees het woordje voor en laat je kind het 

woordje nalezen.  

 

hoedjes en vlagjes  

Op het huiswerk zal af en toe aangegeven worden of het een ‘moetje’ (hoedje) of een ‘magje’ (vlagje) is. 

De moetjes moeten door iedereen gemaakt worden. De magjes is extra. Laat uw kind zelf kiezen of 

hij/zij dit nog wilt afmaken. Dwing uw kindje niet. Magjes zijn echt extra.  

 

bibliotheek 
Probeer af en toe eens boekjes uit te lenen. Je blijft als ouder best nog heel 

veel voorlezen, af en toe zal je kind een woordje of letter beginnen 

herkennen.  

Na enkele maanden leesonderwijs zal je kindje al boekjes kunnen lezen ‘AVI 

start’. Als dat goed lukt, kan je proberen om boekjes ‘M3’ en later zelfs ‘E3’.  

(M3 staat voor ‘midden eerste leerjaar en E3 staat voor eind eerste leerjaar) 
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enkele belangrijke opmerkingen:  

- Huiswerk wordt steeds tegen de volgende dag gemaakt en meegebracht in de kaft. De juf kijkt 

dit na en bespreekt samen met de leerlingen wat goed en minder goed ging.  

- Laat uw kind niet langer dan 15 minuten aan zijn/haar huiswerk werken. Schrijf dit even op het 

blaadje of in het agenda zodat de juf op de hoogte wanneer het moeilijk ging.  

 

- Help uw kind door steeds dezelfde avondroutine te volgen (bv. thuiskomen – iets eten/drinken – 

samen huiswerk maken – spelen – eten – nog wat tv kijken – slapen) en neem samen zijn/haar 

kaft en agenda uit de boekentas. Bekijk samen wat het huiswerk van de dag is. Uw kind kan het 

huiswerk zelf maar natuurlijk is het fijn voor uw kind om dit aan mama/papa te kunnen tonen en 

ook nabijheid van mama/papa is steeds fijn.  

- Laat uw kind het wel steeds ZELF proberen. Mama’s en papa’s mogen helpen maar niet het 

huiswerk maken. Huiswerk dat gegeven wordt, is steeds op maat van uw kind. Als het toch 

moeilijk blijkt, gelieve dit dan zeker te melden aan de juf!! We kijken dan samen naar een 

oplossing. 

 

- Laat uw kind zijn/haar huiswerk met een grijs schrijfpotlood maken (nog niet met een pen).  

- Ouders moeten ELKE dag de agenda van zoon/dochter handtekenen.  

De juf kijkt dit elke dag na. Kinderen worden hiervoor beloond in de klas met een leuke sticker! 

- Indien u iets wilt meedelen aan de juf, mag dit steeds genoteerd worden in de agenda in het 

daarvoor voorziene vakje.  
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bingel/Xnapda 
 
 

 
 

Op de website www.bingel.be kan uw kind de leerstof inoefenen op een speelse manier. Het handigste 

is om bingel te openen via een tablet of een laptop/compter. De juf kan oefeningen, op maat van uw 

kind klaarzetten en krijgt ook de resultaten te zien op haar eigen computer.  

 

Om in te loggen op deze website, heb je enkele codes nodig.   

Deze kan je binnenkort terugvinden in de agenda op bladzijde 4. 

 

 

 
Op de website www.xnapda.be kan uw kind via een speciale code, die wordt meegegeven via de 

agenda, filmpjes bekijken over de leerstof van de klas.  

 

Sommige filmpjes leggen de leerstof van de klas nog eens extra uit, andere filmpjes nodigen de 

kinderen uit om op een actieve manier de leerstof in te oefenen en automatiseren. 

Deze filmpjes kunnen ook via een smartphone bekeken worden.  


