
OUDERINFO

DERDE EN VIERDE LEERJAAR
Alles wat u moet weten over schooljaar 2020-2021
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WELKOM IN DE TWEEDE GRAAD 

juf Ine  - juf Wendy  – juf Tamara  – juf Annelies  én  meester Giovanni
tweedegraad@denakker.be
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ONZE LEERLINGEN  ☺
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WIJ BIEDEN

Christelijk zorgonderwijs meer dan gewoon

vanuit het credo: naastenliefde (Marcus 12 : 28 – 31)
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OVER EN MET DE BIJBEL

Bijbellessen: verhalen en thema’s

dagelijks gebed

Bijbelverzen leren

aanbidding

elkaar ontmoeten

viering

https://www.google.be/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.bible.com%2Fnl&psig=AOvVaw2V0rHnc_2mG_R5aFWq2uOq&ust=1596746936592000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCJjowYX4hOsCFQAAAAAdAAAAABAE
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SAMEN VIEREN

Wekelijks beleven op donderdag

met de leerlingen van de 3de graad

jaarthema: open 7 op 7 - Bidden

Matteüs 7 : 7

aanbidding 

dansen
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ZORGONDERWIJS OP MAAT – 4 SPOREN

lessen zo veel mogelijk op niveau van elk kind
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ZORGONDERWIJS - HULPMIDDELEN 

hoofdtelefoon

scherm

zoWISo-wijzer

rekenmachine

verbetersleutels

…
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ZORGONDERWIJS - ZELFSTANDIG LEREN

hulp-driehoekje 

leren hulp geven

leren hulp vragen

leren alleen werken
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ONDERWIJSAANBOD  EN INHOUDEN – 3E LEERJAAR

Wiskunde – methode ZoWISo

Rekenen tot 1000

Automatiseren van de tafels 

Breuken 

… 

Nederlands – methode Tijd voor Taal accent

Verenkelen en verdubbelen (ballen, spelen) 

Automatiseren van spellingsregels 

…

En natuurlijk nog veel meer!  
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ONDERWIJSAANBOD  EN INHOUDEN – 4E LEERJAAR

Wiskunde – methode ZoWISo

Rekenen tot 10 000

Kommagetallen 

…

Taal- methode Tijd voor Taal accent

Vervoeging werkwoorden 

Automatiseren spellingsregels 

…

En natuurlijk nog veel meer! 
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CONTRACTWERK – ZELFSTANDIG WERK

wekelijks

moet-taken: herhalings- en inoefentaken

mag-taken uit de kieskast

leren reflecteren

niet afgewerkte moet-taken worden meestal 

huistaken
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DIGITALE TOOLS

oefensoftware en instructiefilmpjes

met pc of iPad 

Zwijsen

Xnapda

Kweetet

Bingel

Computermeester
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TEAMONDERWIJS = 4G ONDERWIJS

Graadklas

Twee klassen onder begeleiding van één sterk team

3de leerjaar → 13 leerlingen

4de leerjaar → 13 leerlingen

Gericht op elke leerling

Gezellige en uitdagende leer- en werkplekken

Gezamenlijke draagkracht van de leerkrachten
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TEAMONDERWIJS
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HIEP HIEP HOERA!

we vieren je kind uitgebreid

trakteren mag, maar moet niet

snoep en speelgoed als traktatie zijn niet toegelaten
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AGENDA LEERLINGEN

wekelijks op vrijdag → meegeven nieuwe week

Lessen=L en taken=T → zoveel mogelijk al ingevuld

ruimte voor invulling → leerlingen

ruimte voor feed-back → ouders | voogd | leerkracht

handtekenen → op vrijdag a.u.b.

T en L → maken/kennen op de 

ingeschreven dag
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TOETSEN EN DICTEES

code L in de agenda

ongeveer een week op voorhand

na verbetering en remediëring mee naar huis

handtekenen en terug meegeven a.u.b.
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INFOBROCHURE

zwemmen/turnen

gezonde voeding/trakteren verjaardag

oudercontact/rapporten

communicatie
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TOT ZIENS  ☺

Niet wie plant of begiet, is belangrijk, maar wie voor de groei 

zorgt, en dat is God.

Wij zijn ‘allen’ arbeiders in dienst van God;

Gods akker, Gods bouwwerk bent u.

1 Korintiërs 3 : 7 en 9


