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KLASINFO 

5de leerjaar 
 

 LEERKRACHTEN IN HET 5de LEERJAAR 
 

 

L5A: De Win Chana            

Chana.dewin@kov.be 

  

Zorg: Tara Canipel 

Tara.canipel@kov.be  

 

L5B: De Smedt Els                                    

Els.desmedt@kov.be 
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WAT MEEBRENGEN BEGIN SCHOOLJAAR? 
 
  

 
 1 doos papieren zakdoeken (ook na elke vakantie) 
 Je krijgt al het materiaal om mee te starten (potlood, lat, pen, 

…) maar bij verlies vragen we wel om dit zelf terug te voorzien. 
 Turnkledij (witte T-shirt, blauwe short, reservesokken) met naam 
 Fruitdoos, drinkfles en brooddoos met naam 
 Heel veel zin in het nieuwe schooljaar 😊! 

 

KLASWERKING 
 

Het vijfde leerjaar bestaat dus uit twee klassen. We werken  

zo nauw mogelijk  

samen en wisselen regelmatig samen ideeën uit om ervoor te zorgen dat 
onze kinderen een leuke leertijd hebben. 

In het vijfde leerjaar werken we naast de leerstof ook aan zelfstandigheid 
en zelfredzaamheid. 

Een groot deel hiervan zal je zeker merken tijdens de projectweken. 

In deze weken werken wij rond een bepaald thema (bijvoorbeeld: ken 
jezelf, water, ridders en burchten,...). 

In deze projecten worden er heel wat ontdekkingen gedaan over het 
thema, maar wordt er ook gewerkt aan zelfevaluatie, zelf kunnen 
plannen, met iedereen kunnen samenwerken, media, 
opzoekvaardigheden, een voorstelling uitwerken, ...  

Concreet: maandag krijgen de kinderen een weekplanning met alle 
activiteiten die die week aan bod moeten komen. We starten heel 
begeleid met het maken van een weekplanning en gaan de leerlingen 
echt aanleren hoe ze dit op een zo passend mogelijke manier voor hen 
kunnen invullen. Op het einde van het jaar wordt dit een automatisme en 
zijn de meeste leerlingen hier helemaal zelfstandig mee weg. Uiteraard 
moeten de leerlingen niet heel de week alleen of per twee werken. Er zijn 
ook heel wat gezamenlijke momenten met instructies volgens een drie 
sporen beleid (op verschillende niveaus), miniklassen waar de leerlingen 
altijd aan mogen deelnemen, individuele momenten om eens te kijken of 
het allemaal wel lukt, …  
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We blijven ook inzetten op een fijne klassfeer in onze groep. Iedereen 
is uniek en heeft zijn of haar plaatsje in de klas. Maar ook als groep 
willen we sterk staan en hier zullen we dan ook regelmatig leuke 
activiteiten rond doen.  

 

AFSPRAKEN huiswerk en agenda 
 
 

De leerlingen kunnen dagelijks huistaken en lessen krijgen.  

De agenda wordt dagelijks ingevuld en nagekeken. Dit kan u zien aan 
onze handtekening. Grotere toetsen worden altijd minstens een week op 
voorhand ingeschreven bij ‘P.O.L.T.’ = planning op lange termijn. Wij 
vragen ook aan de ouders om de agenda liefst dagelijks te bekijken en 
wekelijks te handtekenen. 

Via de agenda kunnen jullie als ouders ook iets meedelen aan ons, maar 
dit kan zeker ook via mail of na school! 

 

 
UITSTAPPEN en OPENLUCHTKLASSEN 

 

In het kader van onze projecten brengen we een leerbezoek  

aan Kazerne Dossin en varen we mee met de Milieuboot. 

 

 

ANDERE MEDEDELINGEN 
 

In het vijfde leerjaar leren we veel nieuwe dingen die elkaar 

snel opvolgen. Laat jullie dit niet afschrikken, we zijn er om jullie kind 
hierin te begeleiden. Toch weten we uit ervaring dat dit voor de meeste 
kinderen hard werken is, maar we zijn ervan overtuigd dat we samen 
met jullie en de kinderen een weg door het vijfde leerjaar zullen vinden.  

 


