
OUDERINFO

VIJFDE EN ZESDE LEERJAAR
Alles wat u moet weten over schooljaar 2020-2021
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WELKOM IN DE DERDE GRAAD – BONJOUR ☺

juf Ine  - juf Selena  – juf Ingrid  – juf Sara  – meester 
Giovanni

derdegraad@denakker.be
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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
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SAMEN VIEREN

Wekelijks beleven op donderdag

met de leerlingen van de 2de 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

Wiskunde

Taal en Spelling

Wereldoriëntatie

Frans
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CONTRACTWERK - LIEU DE CONTRAT

wekelijks

moet-taken: herhalings- en inoefentaken

mag-taken apart in een matrix voor tijd over

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

5de leerjaar → 13 leerlingen

6de leerjaar → 18 leerlingen

Gericht op elke leerling

Gezellige en uitdagende leer- en werkplekken

Gezamenlijke draagkracht van de leerkrachten
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TEAMONDERWIJS



14

BON ANNIVERSAIRE !

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 – AU REVOIR ☺

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


