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Welkom in het 
2de leerjaar
Bij juf Sara, juf Marie,

juf Lena en juf Jolien
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Wie zijn wij?

2A

Juf Sara

sara.robberechts@kov.be

Spreek ons gerust aan!

Dit kan aan de schoolpoort, via mail,

via de agenda, …

mailto:marie.gepts@kov.be
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Wie zijn wij?

2B

Juf Marie

marie.gepts@kov.be

Spreek ons gerust aan!

Dit kan aan de schoolpoort, via mail,

via de agenda, …

mailto:marie.gepts@kov.be
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Wie zijn wij?

Zorgjuf Jolien

jolien.billen@kov.be

Zorgjuf Lena + ZOCO

lena.vanderstraeten@kov.be

mailto:jolien.billen@kov.be
mailto:lena.vanderstraeten@kov.be
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Wie zijn wij?

Techniek:

Meester Geert

Turnen:

Meester Peter en juf Evi
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Directie ?

Machteld Vandeneede en Geert Van Dam

directie.dewindroos@kov.be

mailto:directie.dewindroos@kov.be
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BOSKLASSEN 2L
Locatie: Hâchy (Ardennen)

Datum: 20-22 december 2021
Kostprijs: € 60 (3x 20 euro)



z
BOSKLASSEN 2L
- Erg aangenaam en gezellig verblijf.
- Veel ruimte, bos, natuur, sportvelden, speeltuin
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BOSKLASSEN 2L
- Erg aangenaam en gezellig verblijf.
- Veel ruimte, bos, natuur, sportvelden, speeltuin



z BOSKLASSEN 2L
- Ook veel binnenruimte...
- Nette kamers, lekker eten.
- 2 speelzalen, zwembad en een chalet met 
open haard in het bos.



z
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klaswerking
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Start van de dag

Bel om 8u25 : kinderen komen zelf naar 
boven

Agenda open op de bank

Fruitdoos, drinkbus en brooddoos op juiste 
plek

Uitleg dagverloop
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Lesvormen en 
klasschikking

We werken graag:

• In groepjes

• Per twee

• Zelfstandig

• ...

… En dit op niveau van elk kind

Hoe doen we dit?
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Sporenbeleid
1. De leerlingen krijgen een korte instructie.

2. De leerlingen kiezen zelf welke oefeningen ze maken. Ze 

worden hierin wel gestuurd indien ze ‘verkeerd’ kiezen.

Ik krijg extra uitleg + oef. met juf in miniklas 

+ zelf basisoef. 

Ik maak de basisoefeningen.

Ik maak de basisoefening(en) + 

uitdagingsoefening.
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Miniklas

 Werken met klasjuf

of zorgjuf.

 De kinderen geven 

zelf aan dat ze 

samen met de juf 

willen werken.

 Soms wil de juf extra 

ondersteuning 

bieden en kiest zij 

wie er in de miniklas 

komt.
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Planbord

 Werkvorm waarbij 

kinderen leren om 

zelfstandig te werken.

 Ze krijgen uitleg 

over meerdere taken.

 Nadien zelf aan de 

slag op hun niveau met 

of zonder extra 

ondersteuning van 

klasjuf of zorgjuf.

 De kinderen geven aan 

of ze de taak zelf 

hebben verbeterd en 

hoe de taak liep.
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Hoekenwerk

 Verschillende 

hoeken

 Zelfstandig, per 2, 

in groep, met 

klasjuf en zorgjuf, 

…

 Op speelse manier 

leerstof aangereikt 

krijgen, verder 

inoefenen, 

remediëren, 

verrijken en/of 

verdiepen, …
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Zorgwerking
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Hoe kunnen we uw kind het best 
helpen?

 1. Klasleerkracht en zorgleerkracht – op niveau van elk 

kind – verschillende werkvormen.

 2. Overleg met ouders, directie en CLB.

Nood aan goede samenwerking tussen school en ouders!

Acties in digitaal dossier. Iedereen is op de hoogte. 

Ook de volgende leerkrachten zijn op de hoogte van 

extra noden.



z
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Leerstof
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Enkele 
nieuwigheden

Wiskunde:

 eigen groeipad

 nieuwe handleiding

'Reken maar!'

Godsdienst:

 nieuwe handleiding 'Sterren 

aan de hemel'
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Andere 
ontwikkelvelden
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 Verbetering door de leerkracht

Alles zal nagekeken en 

verbeterd worden.

Wanneer de taak goed is 

uitgevoerd krijgen ze een 

sticker of stempel.

 Zelfcorrectie

Je fouten zelf ontdekken en 

kunnen verbeteren is een heel 

belangrijk leerproces. Nadien 

kijkt de juf het werk ook nog 

eens na.

VerVerbetering
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En dan ook nog...
Techniek!

 1 keer per week

 Op dinsdagnamiddag

 Bij meester Geert
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En dan ook nog...
Turnen!

 Draag makkelijke kledij.

 Turnkleren bestaan uit: schoenen met witte zolen, witte sokken, 

blauwe short en witte T-shirt.

 Zet overal je naam in!

Planning:

Tijdens zwemweek Tijdens turnweek

Zwemmen op maandag Turnen op maandag

Turnen op donderdag Turnen op donderdag
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Agenda
en huiswerk
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Elke dag:

 10 minuten lezen

 Maaltafels oefenen met kaartjes, op speelse manier, luidop, ...

Huiswerk op:

 Maandag

 Dinsdag

 Donderdag

Dit kan zijn: rekenblad, leestaak, spellingsblad, … 

Agenda en huiswerk
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Wat verwachten wij van u als ouder?

 Nakijken of uw kind huiswerk maakt, normaal zou je kind het huiswerk alleen 

moeten kunnen maken.

 Verbeteren door ouders hoeft niet.

 Dagelijks agenda nalezen en handtekenen!

 Na schooltijd mogen de kinderen geen boeken of huiswerk meer ophalen 

op school. Wie zijn huiswerk vergeet, maakt dat de volgende dag. 

Agenda en huiswerk
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Oudercontacten 
en andere 
communicatie-
mogelijkheden
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Oudercontacten en andere 
communicatiemogelijkheden

Oudercontacten:

 2L --> 6L: dec-apr-jun 

 feb = oudercontact op vraag 

Wanneer u vragen heeft, problemen vaststelt of nood hebt aan een babbel 

over uw kind:

 Qua omgang op school, stress bij kind, moeilijkheden huiswerk, …

 Meld dit gerust aan één van ons aan de schoolpoort, via agenda of 

mail, wij horen dit graag zodat we kunnen helpen, probleem mee 

aanpakken, …

 U mag steeds een gesprek aanvragen.

We werken graag samen met jullie!
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Schoolwebsite
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Schoolwebsite

 Volg de klas zeker op de 

website door je in te 

schrijven bij 'volg onze 

klassen'!

 Elke klas heeft eigen 

pagina met foto's van 

leuke activiteiten

 Brieven kunnen ook online 

bekeken worden!

 http://www.dewindroos.net/

http://www.dewindroos.net/
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Verjaardag 
vieren in de 
klas
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Verjaardag vieren 

We willen alle kinderen dezelfde kansen geven. Daarom vragen we 

om geen traktaties meer te voorzien. 

De school zorgt voortaan zelf voor een kleine traktatie.

Wij zetten elke leerling op zijn/haar verjaardag in de kijker door:

 Een verjaardagslied te zingen.

 De leerling mag een leuke activiteit/privilege kiezen.

(bv. extra speeltijd, tekenen op het bord, aan bureau van juf zitten, 

filmpje tijdens middageten kiezen, …)
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Wist je nog dat...
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Wist je nog dat...
Bij afwezigheden:

 vanaf 4de dag ziekte een doktersbriefje

 afwezigheden omwille van persoonlijke reden (dus niet door 

ziekte), moet op voorhand aan directie worden gevraagd, zo niet 

zijn deze afwezigheden niet gewettigd.

Gezondheidsbeleid:

 10-uurtje = fruit of groenten in een doosje.

 drank = water in een drinkbus.

 Boterhammen in een brooddoos, zonder folie.

NAAM VOORZIEN OP DOOSJES EN DRINKBUSSEN!
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En dan nog even dit…

Nederlandse les 'Mijn kind, de school en ik':

 Ik wil mijn kind beter helpen thuis, maar ik heb hulp nodig bij het werken 

met de computer, bij het begrijpen van brieven of huiswerk, ...

 maandagvoormiddag in de Sterrenhemel.
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Vragenrondje
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Bedankt en tot 
kijks aan de 
schoolpoort!


