
Welkom in het 
4de leerjaar!

juf Jolien (L4A)
juf Anisa (L4B)



Infoavond schooljaar 2020 - 2021
● De juffen
● Jaarthema
● Schoolafspraken Corona
● Klasafspraken
● Welke lessen komen aan bod?
● Materialen
● Huiswerk
● Studie
● Toetsen

● Bingel
● Agenda
● Smartschool
● Website
● Uitstappen
● Zeeklassen 2021
● Lessen Nederlands (ouders & familie)
● Tot slot



De juffen stellen zich voor.
juf Jolien
● klasjuf L4A

juf Anisa
● klasjuf L4B



Jaarthema: ‘De wereld rond!’
● Wij maken dit schooljaar een reis rond de wereld!
● Elk continent komt dit schooljaar aan bod.
● Allerlei activiteiten doorheen het schooljaar.
● Een leuk themalied met dansje.



Schoolafspraken: Corona
BIJ CODE GEEL
● Ouders en kinderen +12 jaar dragen een mondmasker op school.
● Er is éénrichtingsverkeer. Binnenkomen langs de grijze poort en naar buiten wandelen 

over de groene speelplaats naar de groene poort.
● Alle (meerdaagse) buitenschoolse activiteiten mogen doorgaan.
● Ouders moeten zoveel mogelijk vermijden op school te komen.
● GEEN warme maaltijden, wel soep. Boterhammen meebrengen!



BIJ CODE ORANJE
● Ouders en kinderen +12 jaar dragen een mondmasker op school.
● Er is éénrichtingsverkeer. 
● Alle (meerdaagse) buitenschoolse activiteiten mogen NIET doorgaan.
● Ouders MOGEN NIET BINNEN op school komen.
● GEEN warme maaltijden, wel soep. Boterhammen meebrengen!



Klasafspraken
● We zijn op tijd op school (anders school verwittigen: 02 720 42 99).

● Donderdag = fruitdag (zelf fruit meebrengen)

● Koekjes & fruit stoppen we in een (koeken)doosje. 
○ Papiertjes laten we thuis!

● Agenda elke dag tekenen.

● Afwezigheid: doktersbriefje of 4 ouderbriefjes (agenda), zo snel mogelijk.



Klasafspraken
● Verjaardag vieren in de klas

○ Omwille van Corona worden er geen traktaties toegelaten.
○ Wij vieren met de leerlingen in de klas.

● Brieven: zo snel mogelijk invullen en terug mee naar school

● Rapport: voor elke vakantie

● Voor school: ouders komen kinderen brengen via de groene poort vanaf 8.15u.
(Kinderen die naar de opvang moeten gaan wel via het grijze poortje.)

● Na school: ouders komen kinderen afhalen via de groene poort.



Welke lessen komen aan bod?
● WISKUNDE: 

○ 4 domeinen: getallenkennis, bewerkingen, meten en meetkunde
○ Elke sprong: minstens 1 les rond kloklezen

● TAAL: 
○ TALENT
○ Omvat taal én spelling
○ Uitgeverij VAN IN
○ Ook gekoppeld met Bingel



Welke lessen komen aan bod?
● WO: nieuwe handleiding ‘Op verkenning’

○ Uitgeverij VAN IN
○ Ook gekoppeld met Bingel

● MUZISCHE VORMING: 
○ 5 domeinen: muziek, beeld, drama, bewegingsexpressie, media
○ Verschillende activiteiten in de domeinen



Welke lessen komen aan bod?
● NIVEAULEZEN: AVI wordt afgenomen + oefenen op eigen niveau (zie agenda)

● TAALINITIATIE FRANS: ingedeeld op basis van test

● LBV: Katholiek, islam, orthodox, protestants, zedenleer

● LICHAMELIJKE OPVOEDING: 
witte T-shirt (schoollogo) + short + sportschoenen/witte turnpantoffels

● ZWEMMEN: 
○ Zwemkalender in agenda (maandag!)
○ Badpak/zwembroek verplicht. 
○ Niet mee zwemmen = doktersbriefje



Materialen
● Leerlingen mogen hun eigen materiaal gebruiken.

○ Bv. pen, kleurpotloden, potlood, gom, lat, … 
● Wat nog ontbreekt, krijgen ze in de klas.



Huiswerk

● Taal, wiskunde, spelling of WO kunnen als huiswerk aan bod komen.
● Studeren voor een toets: kan elke dag! 

○ = afhankelijk van toetsenplanning

MAANDAG DINSDAG WOENSDAG DONDERDAG VRIJDAG
huiswerk huiswerk huiswerk

10 min. lezen 10 min. lezen



Huiswerkklas - studie 
● Maandag - dinsdag - donderdag 
● Voor wie? Kinderen die na 16.00u opgehaald worden
● OPGELET! 

○ Einde studie = 16.00u
○ VOOR 16.00u kan NIEMAND opgehaald worden.
○ Onmiddellijk naar huis na studie? Eerst langs de scan

● Begin schooljaar: doorgeven of je kind naar de studie gaat 



Toetsen
● Toetsen worden minstens 1 week op voorhand aangekondigd in agenda

● Toetsen 
○ Worden verzameld in rode toetsenmap (in boekentas).
○ Toetsen worden altijd op vrijdag meegegeven.
○ Worden getekend door een of beide ouder(s).



Bingel
● = online platform

○ Taken klaargezet door leerkracht
■ WISKUNDE + TAAL + W.O.: voorbereiding toets!

○ Zelf oefenen op de ‘eilanden’
● Eigen login voor elke leerling (voor zowel thuis als op school te oefenen) 

○ Zie code vooraan in agenda



Agenda
● Belangrijk communicatiemiddel tussen klas en thuis
● Agenda wordt elke dag ingeschreven.
● Elke dag tekenen.

● Ook belangrijk!
○ Zwemkalender (vooraan)
○ Code Bingel (vooraan)
○ AVI-niveau (vooraan)
○ 4 ziektebriefjes (achteraan)



Afkortingen agenda
● T = taak
● L = leren
● M = meebrengen
● L.T. = laten handtekenen
● verb. = verbeteren

Briefje (zie RODE MAPJE)
Zwemmen

Elke dag tekenen.



Nieuw communicatiemiddel Smartschool
● Online communicatiemiddel voor ouders. (Want wij denken aan het milieu!)
● Bestaat ook een app van!
● Je krijgt een brief om gegevens (mama en papa apart) in te vullen. Op deze manier 

kunnen jullie gekoppeld worden aan jullie zoon en/of dochter.
Mogen wij vragen dit ZO SNEL MOGELIJK in orde te maken

● Brieven zullen via dit kanaal gecommuniceerd worden.
● Dit schooljaar is nog een opstartfase. We proberen al zoveel mogelijk via dit kanaal te 

werken.



Schoolwebsite
● www.gemeenteschoolsintstevenswoluwe.com
● Elke klas heeft een eigen pagina.
● Activiteiten van de klas volgen (uitstappen, lessen, vrije momenten, …)

http://www.gemeenteschoolsintstevenswoluwe.com/


We gaan op uitstap!
● Brief met nodige informatie (± een week op voorhand)
● Betaling uitstap = via maximumfactuur (elke maand)
● Enkele klasuitstappen: 

○ Planckendael (oktober)
○ Schaatsen (januari)
○ Zeeklassen (april)
○ Schoolreis (juni)
○ Bibliotheek (maandelijks vanaf januari)

■ Boeken blijven in de klas!
■ Boek kwijt? €5 meebrengen

● MOEV-activiteiten:
○ Woensdagnamiddag
○ Inschrijven via briefje (=gratis!)



Zeeklassen: 26/04/2020 t.e.m. 30/04/2020
● Brief toelating zo snel mogelijk invullen + afgeven aan leerkracht



Lessen Nederlands 
● Lessen Nederlands voor ouders en grootouders
● Wanneer? Dinsdagvoormiddag, van 08.30u tot 11.30u
● Waar? Containerklas, hier op school



Tot slot...
Het wordt een spetterend schooljaar!
De juffen hebben er alvast zin in en kijken er naar uit om aan de slag te gaan!


