HET TWEEDE LEERJAAR – INFOFOLDER
WELKOM IN DE KLAS

Juf Nathalie
2A

8

8

Meester Koen
2B

Meester Daan
2C

6

7

9

Juf Oona
teamteacher + klas 2AC

Juf Kaat
plusklas

Meester Marnik
turnleerkracht

Juf Greet
turnleerkracht

Juf Sonja
RKG

Juf Evelyn
NCZ 3B

Juf Natasa
ORT
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AGENDA







WISKUNDE

alle taken, lessen en zaken om mee te brengen
schrijven de leerlingen zelf op
gebruikte afkortingen:
V= verbeteren, T= ondertekenen,
Afw.=afwerken,RB= rekenboek
ouders kunnen altijd iets noteren vb. problemen bij
huistaak of niet kunnen maken ….
gebruik agenda: afvinken wat er reeds in orde is

W.O.

graag elke week ondertekenen, juf of meester
controleert elke dag

methode Mundo



methode Katapult
+ en - tot 100, de maal- en deeltafels



scheurblok als extra inoefening of
voor snelle werkers

TAAL





methode Taalkanjers voor lezen, begrijpend lezen,
luisteren, woordenschat, taalbeschouwing, creatief
schrijven en spelling
elke dag thuis lezen is belangrijk, bibliotheekbezoek is
een aanrader
kies het juiste boek
2 x per jaar het juiste AVI-niveau

L.O.








turnen
2A steeds op maandag, tweewekelijks op dinsdag
2B steeds op maandag, tweewekelijks op woensdag
2C steeds op dinsdag, tweewekelijks op maandag
zwemmen
tweewekelijks op donderdag
bedoeling dat elk kind kan zwemmen
graag makkelijke kledij
turnpak van de school
privé-zwemlessen zijn een aanrader

MUZISCHE VORMING



drama, muziek en beeld
alle werkjes te bewonderen in een
portfolio

LEVENSBESCHOUWING VOLGENS
EIGEN KEUZE





katholieke godsdienst: juf Sonja
niet-confessionele zedenleer:
juf Evelyn
Orthodoxe godsdienst: juf Natasa
Islamitische godsdienst
nog onbekend

TOETSEN, PEILPROEVEN EN PROEFWERKEN






toetsen: regelmatig is er een dictee, een toets bewerkingen en hoofdrekenen zonder visuele steun
die toetsen gaan mee naar huis
peilproeven na een leerstofonderdeel: gaan steeds mee naar huis om te ondertekenen
in december en juni is er een proefwerkperiode: deze proeven kan je bekijken voor het oudercontact
tafelproef

ZORG







eerstelijnszorg door de leerkracht in de klas
ouders helpen beter niet teveel zelf,
geef gerust een seintje als iets niet zo goed lukt
hulp van juf Oona
in of uit de klas
bij grotere problemen
zorgcoördinator en/of CLB-medewerker
maak gerust een afspraak bij juf Veronique
plusklas: voor kinderen die meer uitdaging nodig hebben

HUISWERK EN STUDEREN







huiswerk in de vorm van een weekwerk op
maandag in de agenda
huiswerk is steeds inoefening van geziene
leerstof
niet teveel helpen
studeren is nog beperkt
oefenen voor dictee, W.O. inoefenen voor een
peilproef
Scoodle play & Kweetet

RAPPORTEN



LESROOSTER


BELONEN OF STRAFFEN







kampioentje van de week: niet cognitief
beker voor de maaltafelkampioen
verjaardagsbon: 1x geen huistaak
soms is een strafje nodig:
meestal woordjes schrijven
een babbelwerkje is niet zo erg
voor andere zaken, graag thuis eens bespreken

KLASBIBLIOTHEEK




telkens één boek mee naar huis,
motivatie thuis ?
als het boek uit is, kan er gewisseld worden
voor een vakantie kunnen er drie boeken
meegenomen worden

twee perioderapporten
herfst, Pasen
twee eindrapporten met oudercontact
december en juni




knutselen
2A op maandag
2B op dinsdag
2C op maandag
niveaulezen
elke week op dinsdag (vanaf oktober)
ICT: regelmatig
inoefening van de leerstof + aanleren van
ICT-vaardigheden

BUITENSCHOOLSE ACTIVITEITEN






Leeruitstappen
naar het bos, de slager, ...
Onder voorbehoud van Corona:
bezoek Arhus, Rumbeke
theaterbezoek in De Spil
heuvelklassen

NUTTIG OM TE WETEN




het basispakket schrijfgerief blijft in de klas
2A en 2C: meeneemmap (gaat iedere dag mee naar huis) hierin zit het agenda, eventueel proefjes
om te tekenen, huistaak, leesboekje …
bij verjaardag
een traktaatje om in de klas op te eten, wordt aangeboden door de school

GIJS GOEBEZIG EN TESS HANDIG
Ken jij Gijs Goebezig en Tess Handig nog? Je loopt ze zo wat over
de hele school tegen het lijf. Gijs is een goedgemutste knaap die
iedereen graag gelukkig en blij wil zien.
Tess steekt Gijs een handje toe als hij het eens wat moeilijk heeft. Handig
toch?
Samen geven zij ons nuttige tips om onze school om te toveren tot een plaats
waar iedereen zich super gelukkige voelt
Ze helpen ons om respectvol en verdraagzaam te zijn. Ze leren ons hoe we
geweldloos een conflict kunnen oplossen. En nog veel meer… !
We kijken nu al uit naar hun nieuwe avonturen.

Hoogstraat 58
8800 Roeselare
051 23 19 76
www.sbsdevlieger.be
info@sbsdevlieger.be

