
Welkom in het  
tweede leerjaar! 

 

 
2B: Juf Viviane        2A: Juf Julie 
juf.viviane@sswgbs.com         juf.julie@sswgbs.com 
juf.hilde@sswgbs.com  (op vrijdag) 
 
 
 
Via deze weg willen we jullie een beetje wegwijs maken in het tweede leerjaar. 
 
Wij onderrichten volgende vakken:  

1. Wiskunde 
2. Nederlands 
3. W.O. ( W ereld O riëntatie) 
4. M.V. ( M uzische Vorming) 
5. L.O. ( L ichamelijke O pvoeding) 

 
Graag geven we bij elk vak een klein woordje uitleg. 
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1.WISKUNDE 
 

 

 
0 en 10                       3 en 7 
1 en 9                         4 en 6 
2 en 8                        5 en 5 

We beginnen met het herhalen van de vriendjes van 10. Dit is de basis voor 
de verdere wiskunde. Het is dus heel belangrijk dat de leerlingen deze vlot 
kennen.  
→ Sommige leerlingen dienen hier nog extra  op te oefenen!  
 
 

   = 100-veld 

Dit schooljaar leren we optellen en aftrekken tot 100.  
We beginnen rond november met de getallen tot 100 aan te leren en ze te 
plaatsen op het 100-veld. Daarna volgen de bewerkingen.  
 
 
 

 

de tafel van 2 
0 x 2 = 0                          2 : 2 = 1 
1 x 2 = 2                           4 : 2 = 2 
2 x 2 = 4                          6 : 2 = 3 
3 x 2 = 6                           …   



Eens we de getallen tot 20 herhaald hebben, leren we onze eerste maaltafel. 
De tafel van 2. Wij spreken van ‘groepjes van 2’. De eerste dag leren we de 
maaltafel, de dag nadien de deeltafel.  
→ Gelieve vanaf die dag de maaltafels dagelijks  te oefenen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

2. NEDERLANDS 
 

 
= leesboek 

Het blijft belangrijk om dagelijks te lezen!  
We hebben gemerkt dat sommige leerlingen onvoldoende geoefend hebben 
tijdens de afgelopen maanden. Hierdoor hebben ze een (kleine) achterstand 
opgelopen.  
→ Per thema krijgen de leerlingen een leesboek mee. Hierin mag dagelijks 
gelezen worden of een leesboek naar keuze.  
 
 

 

 

 

We leerden reeds onze voornaam met een hoofdletter schrijven. Binnenkort 
leren we elke week een nieuwe en het toepassen hiervan.  
 
 

   = huiswerkschrift 



Elke maandag leren wij een nieuwe spellingsregel. Deze oefenen we in de klas 
en op dinsdag volgt hier een huiswerk over in hun ‘huiswerkschrift spelling’.  
Op donderdag krijgen de leerlingen hun schrift verbeterd terug mee. Zo 
kunnen zij de woordjes nogmaals oefenen. Op vrijdag volgt hier een dictee 
over.  
→ Na 3 weken zit een thema er op. Dan volgt een THEMADICTEE. Dit wordt 
op voorhand aangekondigd.  
→ Na 3 themadictees volgt een CONTROLE DICTEE (=CD). Ook deze wordt 
aangekondigd. Hier bekijken we wat de leerlingen op langere termijn 
onthouden hebben.  
 
 
 

   

 
Elk thema wordt afgesloten met een woordenschatles. Deze kan je vanaf het 
tweede thema achter in het leesboek terugvinden.  
Dit zijn de woorden die doorheen het thema aan bod komen. Wij verwachten 
niet dat de leerlingen deze woorden kunnen opzeggen of verklaren, maar 
dat ze deze begrijpen en kunnen gebruiken.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

3. W.O. (wereldoriëntatie) 

 
Hier komen verschillende thema’s aan bod zoals:  

- Er was eens … de tweede klas. (september) 
- Auw! Gaatjes! (oktober) 
- Hier wonen wij.  
- …  

 
→ Na elk thema volgt een THEMATOETS .  
Dit was ook al in het eerste leerjaar. Maar daar waren de kinderen zich nog 
niet van bewust.  
Vanaf dit jaar kondigen wij deze toets ongeveer een kleine week op 
voorhand aan. Het meeste zouden de leerlingen moeten opsteken in de klas. 
Maar we verwachten toch al dat ze zich leren ‘voor te bereiden’.  
 
Wat bedoelen we hiermee?  

- De leerlingen krijgen de dag vooraf een huiswerk mee. Dit is om te zien 
wat ze al wel/niet weten.  

- In hun W.O.-boekje duiden we met een X (kruisje) de te leren/lezen 
pagina’s aan.  

- Moeilijke woorden kunnen op een apart blaadje overgeschreven 
worden.  

- …  
 
We bouwen dit natuurlijk op doorheen het schooljaar. We beginnen heel 
geleidelijk om ze zo klaar te stomen voor het zelfstandig leren in het derde 
leerjaar.  
 
 
 



 

 

4. M.V. (muzische vorming) 

 
Tijdens deze lessen komen de volgende domein aan bod:  

 
 
Beeld = tekenen, kleuren, knippen, …  
Muziek = zingen, muziek beluisteren, …  
Drama = toneel spelen, expressief voorlezen, …  
Dans = ritmische bewegen, …  
Media = leren werken met een iPad 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

5. L.O. (lichamelijke opvoeding) 

 
Deze lessen worden gegeven door  

 
meester Jeffrey      en      juf Stefanie 

 
TURNEN = maandag en vrijdag 
 
ZWEMMEN = dit schooljaar gaan we niet zwemmen. Het zwembad trof 
strenge COVID-maatregelen. Hierdoor kunnen er maar een beperkt aantal 
leerjaren gaan zwemmen.  
We krijgen hierdoor een extra turnuurtje op vrijdag.  
 
→ Gelieve met je kind(eren) te blijven zwemmen zodat zij volgend schooljaar 
geen zwemachterstand oplopen. Zwemmen is een verplicht vak waarvoor de 
leerlingen in het zesde leerjaar een diploma ontvangen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

6. ALLERLEI 

 

 

 
huiswerkklas :   
dinsdag en donderdag 15u30 - 16u 

Twee maal per week hebben de leerlingen huiswerk. Gelieve op deze dagen 
het agenda na te kijken  en te handtekenen.  
→ Kijk ook na dat je kind zijn/ haar huiswerk gemaakt heeft.  
We merkten de eerste schoolweek reeds op dat er verschillende leerlingen 
niet in orde waren.  
 
Er is ook de mogelijkheid om je voor deze dagen in te schrijven voor de 
huiswerkklas.  
Opgelet: dit is geen bijles! De leerlingen krijgen de kans om hun huiswerk in 
stilte en zelfstandig te maken.  
Indien je kind tijd te kort had om het huiswerk volledig te maken, moet het 
thuis afgewerkt worden.   
→ Mogen wij vragen om je kind niet voor 16u uit de huiswerkklas te komen 
halen. Indien je kind vroeger opgehaald dient te worden, deel je dit mee via 
het agenda. Dan zorgen wij ervoor dat je kind die dag in toezicht blijft i.p.v. in 
de huiswerkklas. Dit om de rust en stilte te bewaren.  
 
 
 
 
 



 

 
 
→ afwezigheidsbriefje agenda p. 87 

Indien je kind afwezig is, dient het een afwezigheidsbriefje af te geven. Deze 
kan je achteraan in het schoolagenda van je kind vinden.  
→ Eén briefje is geldig voor 3 opeenvolgende schooldagen. Nadien is een 
doktersattest vereist.  
→ Indien de 4 afwezigheidsbriefjes op zijn, geldt enkel nog een doktersattest.  
→ Als je kind te vaak onwettig afwezig is, zal het CLB met jou contact 
opnemen.  
 
Wij vragen om bij elke afwezigheid steeds de school (telefonisch) of 
klasleerkracht (via mail) te verwittigen voor 8u30?  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
→ 5 rapporten per schooljaar 

Regelmatig houden wij toetsen om de evolutie van je kind in kaart te 
brengen.  
Soms worden toetsen al aangekondigd zoals bv. de thematoetsen voor W.O./ 
spelling/ … . Dit zijn vooral toetsen van grotere gehelen. Dit doen we om de 
kinderen al te ‘leren leren’ en te ‘plannen’.  
We schrijven deze dan ongeveer een week op voorhand in het agenda.  
 
Voor elke vakantie ontvangt je kind een rapport. Gelieve steeds alle pagina’s 
te handtekenen.  
 
Regelmatig testen wij het leesniveau. Dit wordt dan op het rapport vermeld 
en uitgedrukt in volgende scores: 
AVI-start - M3 - E3 - M4 - E4 - M5 - E5 - M6 - E6 - M7 - E7 - plus.  
De leerlingen zouden nu op AVI E3  moeten lezen. Dit is niveau Einde eerste 
leerjaar.  
Halverwege het schooljaar verwachten we AVI M4  = M idden tweede leerjaar. 
Om zo op het E inde van het tweede leerjaar AVI E4  te halen.  
→ Indien je kind lager scoort dan gevraagd, verwachten wij dat jullie als 
ouders ook extra lezen met je kind.  
 
 
 
 
 
 



 

1. www.bingel.be 
2. www.gemeenteschoolsintsteve

ns.woluwe .  
3. https://gemeenteschoolsintste

venswoluwe.smartschool.be  

Enkele interessante websites:  
1. BINGEL :  

de logincodes kan je (weldra) in het agenda van kind terugvinden.  
Hierop kunnen ze extra oefenen op de leerstof. Wekelijks kunnen hier 
taken op verschijnen. Deze zijn nog niet verplicht, maar dienen als 
extra oefenkansen voor wie wilt.  
 

2. SCHOOLWEBSITE: 
Hier kunnen jullie alle praktische informatie terugvinden zoals 
vakantiedagen etc. maar ook foto’s e.d.  
 

3. SMARTSCHOOL: 
Dit is het kanaal waarop we vanaf nu gaan communiceren als school 
en vervangt GIMME van vorig jaar.  
Op 1 september ontving elke ouder apart een login en paswoord.  
Via deze weg kunnen wij jullie nieuwsberichten  sturen (algemene 
informatie) als individuele berichten  . Jullie als ouder kunnen 
hierop reageren of zelf een bericht naar de leerkracht sturen.  
→ Wij verwachten dat elke ouder hierop inlogt.  

 
Inloggen doe je zo:  

http://www.bingel.be/
http://www.gemeenteschoolsintstevens.woluwe/
http://www.gemeenteschoolsintstevens.woluwe/
https://gemeenteschoolsintstevenswoluwe.smartschool.be/
https://gemeenteschoolsintstevenswoluwe.smartschool.be/


 

 

7. KALENDER 

 

⇒ Zie schoolwebsite voor updates. 
 
 
 
SEPTEMBER ‘20 
21 - 25 september: Scholenveldloopweek 
 
OKTOBER ‘20 
do 1 oktober: Schoolfotograaf 
ma 5 oktober: Facultatieve verlofdag 
do 22 oktober: Pedagogische studiedag 
 
NOVEMBER ‘20 
do 26 november: Speelgoedmuseum 
 
JANUARI ‘21 
do 14 januari: Chocoladefabriek 
vr 29 januari: Facultatieve verlofdag 
 
MAART ‘21 
ma 8 maart: Kronkeldidoe (sportdag) 
woe 10 maart: Pedagogische studiedag 
12 maart + 21 mei + 10 juni: liedjesproject 
 
MEI ‘21 
ma 3 + 4 mei: Boerderijklassen 
29 mei schoolfeest 
 


