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Hoi allemaal , 

Ik ben degene die jullie kids dit jaar  met heel 
veel plezier onder haar vleugels zal nemen. 
Ik ben ondertussen aan mijn 5e ‘Spoorjaar’ 
bezig. Voordien heb ik 10 jaar in Deurne 
gewerkt. 
Ik heb zelf 2 kinderen, die ook op onze school 
zitten, Juul en Nore. 
Ik zal dit jaar 4/5 werken. Onze klas zal dus 
deels opgevangen worden door juf Valesca. 
In de powerpoint geef ik jullie de uitleg die we 
anders heel graag gegeven hadden op de 
infoavond. Door corona mag deze jammer 
genoeg niet doorgaan.  
Moesten er nog vragen zijn, ik hoor ze heel 
graag! Dit kan steeds via het agenda OF via 
mail. (inge.jacobin@hetspoorbasisschool.be)



A
AGENDA

Dit wordt dagelijks ingeschreven (taken, toetsen, extra’s…).
Als we een ‘nota’ in het agenda schrijven, gelieve deze dan ook te 
handtekenen. Zo weten wij dat de boodschap overgebracht is. 
Als u zelf vragen of opmerkingen heeft, dan kan u deze via het agenda 
doorgeven. 
We proberen de kinderen te leren om zelfstandig te zijn. Toch vragen 
we ook aan jullie om de kinderen (zeker in het begin van het 
schooljaar) te begeleiden bij het lezen van het agenda. Ze zijn er lang 
tussenuit geweest…



B
BINGEL

• Dit is een online leerplatform. 
• De kinderen hebben een individuele 
inlogcode. We kleven ze vooraan in het 
agenda. 
• Op school krijgen de kinderen 
regelmatig de gelegenheid om op Bingel 
te oefenen. 
• Als er een verplichte huistaak op Bingel 
te maken is, dan noteren we dit ook in het 
agenda. 



C
CATECHESE

• De godsdienstlessen worden dit jaar gegeven door juf Valesca. 
• De godsdienstlessen worden niet getest. 
• 2 maal/jaar gaan we met de lagere school naar de kerk.
• Tijdens de godsdienstlessen komen er heel wat thema’s aan bod. We 

leren over anders zijn, elkaar vergeven, omgaan met verdriet, 
verschillen en gelijkenissen met andere levensbeschouwingen… 



D
DRINKEN

• We vragen, vanaf dit schooljaar, dat elk kind zijn eigen drinkbus 
(schrijf de naam er even op!) meebrengt naar de school. 

• Bijvullen kan steeds. Na de speeltijd, tijdens de lunch en tijdens de 
turnlessen kunnen de kinderen steeds voldoende drinken. 



E
ENERGIZERS

• Als de aandacht even verslapt of om ons hoofd even leeg te maken, 
maken we tijd voor een tussendoortje. Een kort spelletje, een mop of 
een dansje kunnen wonderen doen. 



F
Elke dag is fruitdag. 
Tijdens de eerste speeltijd vragen we om groente en/of fruit mee te geven. 
Tijdens de laatste speeltijd kan eventueel een koek. 
Beiden zitten in een doosje (vergeet de naam van uw kind niet) zonder

papiertje. Wij zijn immers een afvalarme school! Al het meegebrachte 
afval geven we mee terug naar huis…



G
GROEPSWERK

• In het vierde leerjaar proberen we vaak in te zetten op groepswerk. 
Hierbij is het belangrijk dat kinderen hun talenten inzetten om zo ook 
de anderen te helpen. 



H
HUISWERK

We proberen het huiswerk te beperken.

- Spelling wordt wekelijks geoefend waarna ook een dictee volgt.
- Bij elke blok van rekenen krijgen de kinderen een bundel met 
herhalingsoefeningen. Soms zullen ze hier een blaadje uit moeten 
maken thuis
Op woensdag en vrijdag wordt er geen huiswerk gegeven. 
Als het huiswerk niet lukt(te veel, te moeilijk…) gelieve dat dan even in 

het agenda te noteren… Uit deze feedback kunnen wij ook iets leren!
Er is een huiswerkklas (niet op woensdag en vrijdag) waar uw kind zijn/haar 

huiswerk kan maken. 
Een keertje niet orde? Dat kan al eens gebeuren! Valt het ons echter op 

dat dit meermaals voorvalt dan zal er wel een extra taakje aan 
vasthangen… We verwachten inzet van beide kanten…



I
INFORMATIE

• Belangrijke informatie over het reilen en zeilen op de school is terug 
te vinden op de schoolwebsite https://hetspoorbasisschool.be. 

• Vorige jaren werkten we samen met Gimme. Zij besloten in volle 
coronaperiode om betalend te gaan werken… Vanaf nu zal de 
communicatie (Spoor Express…) dan ook via mail verlopen.

https://hetspoorbasisschool.be/


J
JARIG ZIJN

• Ook hier hebben we enkele aanpassingen!
• Jarig zijn is leuk! We vieren dan ook elke jarige in de klas. 
• Traktaties zijn ‘moeilijker’.  We mogen geen cakes, taarten… 

aansnijden en uitdelen. Wel mag een individueel voorverpakt koekje 
dat we dan mee naar huis moeten geven. Individuele uitdeelzakjes 
met daarin een cadeautje (potlood, stuiterbal…) moedigen we niet
aan. 

• Een klascadeautje daarentegen moedigen we wel aan. Een nieuw 
leesboek, een nieuwe strip , een spelletje… daar kunnen we met z’n 
allen van genieten! 



K
KLASAFSPRAKEN

In een klas horen natuurlijk ook wel regels en afspraken. Op 1 
september maak ik deze samen met de kinderen. Nadien worden deze 
dan gevisualiseerd en omhoog gehangen.  Zo kunnen we elkaar steeds 
wijzen op deze regels en afspraken als er iemand ze niet naleeft.



L
LICHAMELIJKE OPVOEDING

• Ook dit jaar staat er weer beweging op het programma met meester 
Michaël!

- niet-zwemweek: maandag 2 u 
- zwemweek: dinsdag 1u + zwemmen. 
• Er is nog steeds het verplichte turnuniform. Als er iets niet meer past 

dan kan u dit steeds via de school bestellen bij meester Michaël. 
• Het zwemmen zal doorgaan op vrijdagmiddag. Als uw zoon/dochter 

niet mee kan/mag gaan zwemmen dan is een doktersattest nodig. Als 
we dit niet hebben zijn we verplicht uw zoon/dochter wel mee te 
nemen naar het zwembad en krijgen ze zwemgerief van het zwembad 
in bruikleen.  



m
MUZISCHE VORMING

• Juf Gretel neemt de lessen ‘muziek’ voor haar rekening. 
• Beeld, drama, … worden gegeven door juf Caroline en mezelf. We gaan 

proberen om deze lessen klasdoorbrekend te geven. Juf Caroline van 
4C zal dus ook van de partij zijn om jullie kinderen te entertainen met 
de leukste activiteiten. 



N
NIEUWE DINGEN

• In het vierde leerjaar is de meeste leerstof uitbreiding van de reeds 
gekende leerstof. 

• Kommagetallen, leren tellen en rekenen tot 1 miljoen en nog enkele 
andere rekennieuwtjes zijn wel de basis om verder te groeien en leren 
in het 5de en 6de leerjaar! 



O
OUDERCONTACT

We hopen jullie allemaal eens snel ‘live’ te zien. Maar ouders zijn 
(voorlopig) enkel welkom binnen de schoolmuren op afspraak.  



P
PEN, potloden etc….

• De kinderen krijgen op 1 september een nieuwe, gevulde pennendoos. 
Deze blijft altijd op school. 
Het materiaal dat ze nu nieuw krijgen gaat mee tot het 6de leerjaar. 

• Materiaal dat (opzettelijk) stuk gemaakt wordt, moet heraangekocht 
worden door de leerling zelf. 



Q
QUALITY TIME

• Aangezien onze kinderen toch veel tijd op school doorbrengen, is het 
belangrijk dat we, ook in de klas, aandacht hebben voor ‘quality time’. 

• Het doel is om de kinderen een fijne tijd te laten beleven met elkaar 
door met elkaar spelletjes te spelen, muziek te beluisteren, een film te 
bekijken… 



R
RAPPORTEN

• Ook dit jaar zullen er weer rapporten zijn.
• Gelieve dit steeds samen met uw kind te bekijken. Op het rapport is er 

een plekje voorzien waar de ouders iets kunnen schrijven. Kinderen 
appreciëren dit wel (en juffen/meesters ook). 

• Toetsen worden steeds mee naar huis gegeven, ter  inzage. We 
verwachten ze gehandtekend terug. Liefst zo snel mogelijk.



S
SPELLING

• Elke week staat er een nieuw woordpakket op de planning. De 
kinderen krijgen een fiche mee naar huis met het nieuwe 
woordpakket op. Dit moeten ze thuis oefenen. De beste methode is 
dat iemand de woorden dicteert. Anders gaan ze enkel de woorden 
overschrijven en daarbij wordt er eigenlijk niet ‘geleerd’. 

• Het ‘losse’ kaartje zorgt ervoor dat de woorden gedicteerd kunnen 
worden terwijl mama’s/papa’s/oma’s/… de woorden kunnen dicteren 
tijdens het koken, was opvouwen … 



T
TALENTENARCHIPEL

• In het 4de leerjaar werken we met het talentenarchipel. Hierbij gaan kinderen 
op zoek naar ‘hun talenten’. 

- Wat doe ik graag? - Wat heb ik nodig? 
- Wat kan ik goed? - Wie heb ik nodig? 
- Wat wil ik nog leren? - Wanneer ga ik dit doen?  

• Ze kiezen zelf een uitdaging waarna ze toestemming vragen aan de juf en de 
ouders. Dan krijgen ze, in de klas (als het mogelijk is), tijd om hieraan te 
werken. 

• Soms vraagt dit wel wat hulp van de ouders, maar het helpt de kinderen enorm 
om zichzelf beter te leren kennen en te ontplooien.

• Dit jaar zullen we pas later starten met het talentenarchipel omdat we eerst 
willen inzetten op het maken van een (h)echte klasgroep waar respect en 
appreciatie op de eerste plaats komen te staan. 
Wanneer we starten met het talentenarchipel geven we zeker nog een 
begeleidende brief mee met de kinderen.  



U
UITSTAPPEN

• Deze worden steeds op voorhand aangekondigd en betalen gebeurt 
via de schoolrekening. 

• Wat staat er dit jaar zeker op het programma? 
- maandelijks bezoek aan de bibliotheek
- sportdag
- toneel  
- ZEEKLASSEN!!! Hierover volgt nog meer 

informatie als het zover is!
Maar wees gerust! Het wordt 
reuzeleuk!



V
VERDELING VAN DE WEEK / JUF VALESCA / 

VERKEER
Ik werk dit schooljaar 4/5. Dit wil zeggen dat ik er af en toe niet zal zijn.
NIET-ZWEMWEEK: juf afwezig op maandag
ZWEMWEEK: juf afwezig op woensdag



JUF VALESCA

Juf Valesca vervangt mij als ik thuis ben. 
Zij zal voornamelijk verkeer en godsdienst voor haar 
rekening nemen.

VERKEER

• Jullie kinderen zullen dit jaar niet enkel 
verkeersopvoeding krijgen in de klas, maar ook 
deelnemen aan het grote voetgangersexamen!
•Hiervoor leren we eerst de theorie in de klas 
waarna we die vervolgens in de praktijk gaan 
omzetten op straat. 



X
X2

• De kinderen zullen soms dubbel zien. Op zulke 
momenten zien ze TWEE juffen voor de klas staan. 

• Juf Caroline en ikzelf zullen 3x per week co-teachen. 
Dit wil zeggen dat we met 2 juffen in 1 klas staan om de 
kinderen zo beter te begeleiden. 

• Ze zullen voor wiskunde ook in niveaugroepen verdeeld 
worden zodat elk kind op zijn/haar tempo en naar 
zijn/haar kunnen kan werken. Schrik dus niet als uw kind 
plots zegt: “Ik ben een leeuw!” Het is normaal in onze klas 
dat je een leeuw, vlinder, uil of wolf bent! 



Y
Yes… We hebben al een gezellige klas! Enkele sfeerbeelden!





We werkten al samen met de kinderen van 4C!!!



Z
ZEEKLASSEN

• Schrijf het alvast in jullie agenda want vanaf dinsdag 25 mei t.e.m. 
vrijdag 28 mei is het bij jullie thuis een beetje rustiger! 

• We nemen jullie kinderen mee naar de Panne en brengen ze 
natuurlijk weer veilig thuis met een koffer vol coole verhalen, vuile 
kleren (of juist niet), zand en nog eens veel zand!!!


