
WELKOM IN 2D
Info



Wie ben ik?
◦ Juf Dorien Snijers
◦ 26 jaar

◦ in Herenthout
◦ Ik hou van:

- reizen

- koken
- fitness

- zwemmen
- op stap met vriendinnen



Algemene info



Wie komt er allemaal in de klas?
◦ Juf An-Sofie (co-teachen)
◦ Juf Kathleen (zorg)

◦ Juf Gretel (muziek)
◦ Meester Lennard (ICT, hoekenwerk)

◦ Meester Michaël (turnen)

◦ Meester Tim (zwemmen)
◦ Juf Karin (turnen)

◦ Juf Kaatje (taalondersteuning)



Klasafspraken
IN DE KLAS:
◦ Op tijd komen!

◦ Beleefd zijn
◦ Respect voor elkaar 

◦ Luisteren naar elkaar

◦ Vinger opsteken

ALGEMEEN:
◦ Huistakenbundel moet elke week gehandtekend worden door de ouders

◦ Huiswerkkaft komt elke dag mee naar de klas!



Huiswerk
◦ Huiswerkbundel van maandag tot maandag 
àDe leerlingen krijgen elke maandag een huiswerkbundel met taken. Deze taken moeten ze 
in de loop van de week maken. Ze kunnen zelf kiezen wanneer ze wat maken. Wanneer een 
taak klaar is, zetten de leerlingen een kruisje naast de taak op het voorblad.
De volgende maandag moeten ze uiterlijk hun bundel terug inleveren. Wie al vroeger klaar is, 
mag dit ook al vroeger afgeven.
Op het voorblad kunnen jullie ook weetjes of berichtjes van de juf terugvinden, als die er zijn. 
Jullie kunnen zelf ook steeds een berichtje/vraag achterlaten bij ‘berichtjes’.
Gelieve de huiswerkbundel steeds te handtekenen als de taken klaar zijn.
Kijk wel steeds de huiswerkkaft na want op de andere dagen kunnen er wel briefjes 
meegegeven worden.

◦ Huiswerkklas (€1)
à Wij organiseren op school een huiswerkklas op maandag, dinsdag en donderdag (15.25u-
16.30u.). Dan kunnen de leerlingen hun huiswerk maken op school en kunnen we vragen 
stellen/hulp krijgen van een leerkracht.



Oudercontacten
◦ Maandag 4 oktober 

◦ Maandag 7 februari

◦ Laatste moet nog afgesproken worden!



Vakken
◦ Wiskunde 
◦ Nederlands 

◦ W.O.
◦ Godsdienst

◦ Schrift

◦ Bewegingsopvoeding
◦ Hoekenwerk 



Wiskunde
◦ Reken Maar (Van In)
◦ Bingel (De leerlingen kunnen oefenen op Bingel met hun persoonlijke gegevens. Je kan 

deze terugvinden in hun huiswerkkaft.)

NIEUW/ BELANGRIJK IN HET TWEEDE LEERJAAR

◦ Maal- en deeltafels
◦ Optellen en aftrekken tot 100

◦ Kloklezen tot op het kwartier
◦ Geld 

◦ Kalender 



Nederlands
◦ Taalkanjers (Plantyn)
◦ Scoodle (Taalkanjers werkt met ‘Scoodle’. Je kan dus geen oefeningen van onze 

taalmethode terugvinden op ‘Bingel’.)
◦ Veel lezen is belangrijk!

àWe testen dit jaar de nieuwe methode ‘Taalkanjers’ uit.



W.O.
◦ Op Verkenning (Van In)
◦ Mini-thema’s



Godsdienst 
◦ Tuin Van Heden
◦ 1ste communie via de parochie, niet via de school



Schrift
◦ Hoofdletters
àIn het tweede leerjaar leren we de hoofdletters. Van zodra de leerlingen de 
hoofdletter van hun naam geleerd hebben, schrijven ze hun naam met een hoofdletter.



Bewegingsopvoeding
◦ Kledij
àaan te kopen bij meester Michaël, begin schooljaar (zie briefje)

àVoorzien van een NAAM

◦ Zwemmen (meester Tim)

àVrijdag (onpare weken)
àOnze eerste zwembeurt: 17/09

àGeen zwemkledij onderaan
àGemakkelijke kledij aandoen



Hoekenwerk
◦ Meester Lennardà ICT
◦ Juf An-Sofie en juf Dorien à reken- en taalspelletjes 

◦ Juf Stien à spelletjes/opdrachten executieve functies



Allerlei
◦ Zelfstandig worden
àIn het tweede leerjaar proberen we sterk te werken aan ‘zelfstandig worden’. Daarom 
vinden we het belangrijk dat de kinderen zelf hun boekentas maken (eventueel met 
begeleiding). Dan weten ze zelf waar alles zit en of ze alles bijhebben. In hun 
huiswerkkaft zit er een hulpwijzer zodat ze kunnen nakijken of ze alles in hun boekentas 
hebben gestopt.
We lassen ook elke vrijdag een takenbord in. De leerlingen maken dan de opgegeven 
taakjes op eigen tempo. Zo leren ze ook zelfstandig werken en hun eigen werk 
inplannen. 

◦ Toetsen 
àDe toetsen worden mee naar huis gegeven zodat jullie ze thuis kunnen bekijken. 
Gelieve ze steeds zo snel mogelijk te handtekenen en weer mee te geven naar school. 
Alle toetsen worden op school verzameld. 



Bingel en muiswerk
Bingel
◦ Op Bingel kan je oefenen voor rekenen, schrift en WO.

◦ De gegevens van je zoon/dochter kan je vinden in de huiswerkkaft.
◦ Via deze link kan je oefenen: https://www.bingel.be/pupil/authentication/login

https://www.bingel.be/pupil/authentication/login


Muiswerk
◦ Op muiswerk kan je oefenen voor taal, spelling en rekenen.
◦ De gegevens van je zoon of dochter krijg je van de juf.

◦ Je kan oefenen via deze link: 
https://server22a.muiswerken.nl/login/index/urlHash/00000000007b22737769746368223a
226f6e6c696e652e6d7569737765726b656e2e6e6c222c227363686f6f6c223a22686574737
06f6f7262617369737363686f6f6c222c2276697375616c223a22227d

https://server22a.muiswerken.nl/login/index/urlHash/00000000007b22737769746368223a226f6e6c696e652e6d7569737765726b656e2e6e6c222c227363686f6f6c223a2268657473706f6f7262617369737363686f6f6c222c2276697375616c223a22227d


Bosklassen
◦ Wat?: We gaan samen leren en spelen in het bos. We blijven 1 nacht slapen.
◦ Wie?: Het 1ste en 2de leerjaar

◦ Waar?: Het Verloren Bos in Lokeren
◦ Wanneer?: 27/06-28/06



Vragen voor de juf?
◦ Huiswerkbundel

◦ dorien_snijers@hotmail.com

◦ 0499/31.10.57 


