Welkom in klas 4A
Beste ouders
Dit jaar kunnen we helaas geen infoavond organiseren.
Toch wil ik graag enkele belangrijke zaken met jullie delen om jullie zo wat
wegwijs te maken in onze school- en klaswerking.
Alvast bedankt om deze info aandachtig te lezen.
Met vriendelijke groeten
Meester Simon

1. Wie is wie?
Directieteam: Wim Callewaert
en Stefanie Moenens
directie@vklsbissegem.be
056 356272

Zorgteam Leerjaar 4
Febe Goemaere (zoco) zorg.lager@vklsbissegem.be
Katrien Laridon: katrien.laridon@vklsbissegem.be, wordt momenteel
vervangen door Ilse Depoorter ilse.depoorter@scolanet.be
Ann Vanhopplinus: ann.vanhopplinus@vklsbissegem.be

juf Febe

juf Katrien

juf Ilse

Juf Ann

Brugfiguur: Sigrid Wastyn
0493 31 39 51
sigrid.wastyn@kortrijk.be

2. Weekschema
maandag

dinsdag

voormiddag

namiddag

avond

woendag

donderdag
Turnles

Zwemles

Huiswerk

Huiswerk

vrijdag

3. Overzicht leerboeken
Taal – Nederlands

Verrekijker

•
•
•
•

8 kijkers over verschillende onderwerpen
Per kijker zijn er 2 toetsen van taal (luisteren en spreken of begrijpend lezen of
taalwijs) en 1 toets van spelling.
Taalwijzertje is het verzamelboekje met uitleg over de begrippen die ze moeten
kennen voor het onderdeel Taalwijs( = taalbeschouwing).
Loepje is het verzamelboekje met uitleg over de spellingsbegrippen die ze moeten
kennen.

Wat leren de kinderen:
• Werkwoorden correct schrijven in de tegenwoordige tijd
• Onderwerp/persoonsvorm vinden in een zin
• Verschillende tekstsoorten herkennen
Studeertips:
• Lees regelmatig een boek (stimuleert het lezen, maar helpt ook voor de spelling,
want hoe meer je leest, hoe meer je de woorden ziet!).
• Maak oefeningen opnieuw in het werkboek.
• Fout geschreven woorden (bij spelling) paar keer overschrijven.
• Dicteer woorden aan je zoon of dochter.
• Oefenen via kweetet.be (login komt er nog aan).
• Snapt uw zoon of docher iets niet, kan het Loepje of Taalwijzertje helpen
(verzamelboekje met uitleg over de begrippen die ze moeten kennen).
Wiskunde

Rekensprong 4

•
•
•
•

13 sprongen
Per sprong 1 toets
Neuze-Neuzeboekje is verzamelboekje hoe ze het moeten doen.
Wij doen ook aan tafeltraining (korte oefenmomenten in de klas) in het vierde
leerjaar. Indien je zoon of dochter deze niet goed kent, moeten ze deze eventueel
thuis opnieuw inoefenen, want in een vierde leerjaar wordt er wel verwacht dat ze
deze vlot kennen!

Wat leren de kinderen:
• We leren in het 4de leerjaar tot 100 000 rekenen, maar daarnaast komen ook de
kommagetallen en de breuken aan bod.

•

Ook bij metend rekenen komen er heel wat nieuwe dingen aan bod: digitale klok,
oppervlakte berekenen en omtrek, inhoudsmaten, lengtematen, gewicht,
gemiddelde berekenen…

Studeertips:
• Vraag op onwillekeurige momenten hoe laat het is (digitaal als analoog).
• Laat uw kind zelf eens iets gepast betalen of teruggeven.
• Oefenen kan via bingel (login staat vooraan in de agenda).
• Oefeningen opnieuw maken in het werkboek.
• Herhalingslessen worden via mail doorgemaild naar jullie ter voorbereiding op een
toets.
• Huistaak is een voorbereiding op de toets.
• Snapt uw zoon of dochter iets niet kan het Neuze-Neuzeboekje helpen
(verzamelboekje met uitleg over de leerstof die ze moeten kennen).
Wereldoriëntatie

Mundo 4

•
•

Verschillende thema’s (geschiedenis, biologie, aardrijkskunde, techniek…)
Per thema is er een toets open en gesloten boek:
o Toets gesloten boek: de gestudeerde kennis wordt opgevraagd
o Toets open boek: antwoorden gaan opzoeken in het bronnenboek en
werkboek. Is niet makkelijker dan gesloten boek!

Studeertips:
• Bekijk de studiewijzer (achteraan het werkboek).
• De te kennen leerstof werd in de klas overlopen.
• Klassikaal wordt er een samenvatting gemaakt en meegegeven.
• De teksten opnieuw lezen in het bronnenboek, werkboekje lezen (doe dit niet
allemaal in 1 keer, maar doe per dag 2 lessen, zo maak je het haalbaar voor het
kind).
• Laat ze de vragen uit het werkboek opnieuw beantwoorden (mag in hun eigen
woorden zijn).
• Je kan oefenen op mundoleerling of kweetet.be (login volgt nog).
Verkeer

ViaMundo 4

•
•

15 stappen
Om de 2 - 3 stappen is er een toets

studeertips:
• De te kennen lessen lezen.

Godsdienst

Tuin van Heden

•
•

Vragen opnieuw oplossen.
Opvragen door ouders/oudere broer of zus…

•
•

Verschillende thema’s
Per thema is er een toets

Studeertips:
• De te kennen leerstof wordt in de klas overlopen.
• In het boekje staan ook studeertips.
• De te kennen leerstof laten lezen.
• Laat ze de leerstof in hun eigen woorden opnieuw vertellen.
• Vragen opnieuw laten oplossen door het op te vragen.

4. Afspraken agenda
•
•
•
•
•

De huistaken staan op de dag dat de huistaak ingediend moet worden.
Idem voor de toetsen.
Zwemmen en turnen staat steeds in de agenda
Wekelijks moet de agenda getekend worden (staat ook steeds genoteerd in de agenda)
De agenda wordt ook wekelijks doorgemaild, dat is net hetzelfde zoals in de schoolagenda.

5. Communicatie
•
•
•
•

Wekelijks staat er iets in de agenda van je zoon of dochter.
Wekelijks wordt ook de planning (op vrijdag) naar jullie doorgemaild
Via classdojo kan je zien hoe goed je zoon of dochter werkt in de klas, maar kan je ook berichten sturen (ik probeer
daar regelmatig per dag naar te kijken).
Klasblog vierde leerjaar: http://meester-simon.blogspot.com/

6. klaswerking
•

•

Het systeem van smileys:
o De kinderen starten iedere dag met een groene smiley in de klas. Stel dat ze na enkele opmerkingen nog
steeds hetzelfde gedrag vertonen, zal de groene smiley ingewisseld worden voor een gele. Stel dat het
negatieve gedrag stopt, zal de smiley terug ingewisseld worden naar groen.
Maar het kan ook zijn dat het negatieve gedrag blijft doorgaan, dan wordt de smiley ingewisseld naar oranje.
Blijft de leerling het negatieve gedrag volhouden, zal de smiley op rood staan. Rood is sowieso straf, dat kan
niet terug veranderen naar oranje.
o Dit hangt uit in de klas en is dus zichtbaar voor de kinderen.
Classdojo: dat hangt wat samen met de smileys, maar is niet zichtbaar voor de kinderen. De kinderen krijgen op
regelmatige tijdstippen positieve of eventueel negatieve punten. Dat wordt wel regelmatig eens in de klas getoond.

7. Verloren voorwerpen
•
•

Gelieve alle kledingstukken en doosjes/brooddozen te naamtekenen.
Mocht er toch eens iets verloren gaan, dan kan u terecht bij de verloren voorwerpen.
o L1 en L2 + opvang: bak bij bureau directie kleuterschool
o L3 – L6: Kapstokken computerklas (gang zesde leerjaar)

8. Varia
•
•

•
•

Ziekte?
o School verwittigen (secretariaat, directie of de klasleerkracht)
o Langer dan 3 kalenderdagen ziek? Dan is er een doktersattest nodig.
Luizen?
o School verwittigen (via mail, agenda of classdojo)
o De kinderen krijgen een brief mee, gelieve dan zeker het haar te controleren en het briefje in te vullen en terug
mee te geven met je zoon of dochter.
Hesje
o Moet gedragen worden (iedere dag), want we gaan soms naar de bibliotheek, gaan turnen of gewoon gaan
wandelen.
fietsenrij: vanaf het 4de leerjaar mogen de kinderen alleen met de fiets komen en dus mee met de fietsenrij. Daarvoor
moeten ze wel hesje en helm dragen. Hebben ze dit niet mee, moeten ze mee met de gewone rij (staan dan
achteraan)

9. De ouderraad

Kom jij ook deze toffe bende vervoegen? Spreek ons aan
of stuur een mailtje naar ouderraadbissegem@gmail.com
Tot binnenkort!

