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DE JUFFEN IN HET TWEEDE LEERJAAR 

JUF INE 
Ondersteuning

KLASJUF ELLEN 
JUF LAURA 
Ondersteuning
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- AGENDA 

Wordt dagelijks nagekeken door de juf 

Wordt dagelijks ondertekend door de ouders

De taken worden ingeschreven op de dag dat ze klaar 

moeten zijn
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- BOEKEN

De kinderen kunnen gebruik maken van de boeken van 

de klasbib en de bibliotheek van Balen 

Deze boeken gaan niet mee naar huis 
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- COMMUNICATIE

Via agenda of briefje 

Via mail: juf.Ellen@denakker.be

Aarzel niet om mij te contacteren wanneer u met vragen 

of bedenkingen zit…

Samen zoeken we naar een oplossing!

mailto:juf.Ellen@denakker.be
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- DIFFERENTIATIE 

Leerstof wordt aangepast aan tempo en niveau van uw 

kind 
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- EIGEN INBRENG

Heeft u iets te bieden wat leerzaam kan zijn voor de 

kinderen? 

Geef een seintje: Jullie zijn welkom! 
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- FRUITDAG

Op dinsdag is het Oog voor lekkers. De kinderen 

krijgen fruit op school

De andere dagen brengen de kinderen zelf een 

tussendoortje mee
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- GODSDIENST 

God staat voorop in onze klas

We bidden elke dag en op momenten dat we God 

willen danken en prijzen

God is onze leidraad, elke dag opnieuw
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- HUISWERK

Op maandag, dinsdag en donderdag

Dagelijks: lezen (vanaf nu) en tafels (vanaf paasvakantie) 

 10 minuten oefenen volstaat
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- ICT

We integreren media tijdens verschillende lessen: 

 Leerstof inoefenen a.d.h.v.  spelletjes met iPad

 Verbeteren van werkboekjes/werkblaadjes 

 Gericht informatie leren opzoeken tijdens W.O.-lessen
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- JOEPIE 

Ik ben jarig! 

Traktaties zijn vrijblijvend, maar houd rekening met: 

GEEN snoep en GEEN frisdrank
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- KLASAFSPRAKEN

Worden in de klas besproken en gevisualiseerd

Zijn terug te vinden in de agenda  
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- LICHAMELIJKE OPVOEDING

Wordt gegeven door meester Giovanni

Turnen op donderdagnamiddag

Zwemmen op woensdag om de drie weken 
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- MAALTIJDEN

Er wordt ‘s middags gegeten in de klas 

Zorg voor een goed gesloten drinkbus die in een zakje 

in de boekentas zit
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- NEUSLOOP 

We gebruiken papieren zakdoekjes (o.w.v. Corona) 

Voorzie ze in de jas of boekentas van je kind 
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- ONTHAAL

Start van de dag: dagopening

 kalender

 het weer 

 het dagverloop
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- PAUZE

Wordt regelmatig ingelast

Aandacht even weg? 

 bewegingstussendoortje, een liedje… 

Zo kunnen we er vlug weer tegenaan! 
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- QUALITY

Niet de hoeveelheid van de gemaakte oefeningen telt

De kwaliteit ervan is zoveel belangrijker
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- RAPPORT

Wordt drie keer per jaar gegeven

 november 

 april 

 juni 
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- SCHOOLUREN

De kinderen dienen om 8.35u op school aanwezig te 

zijn

De lesdag eindigt om 15.10u

Op woensdag eindigt de lesdag om 12.15u
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- TAKEN 

De klastaken worden elke week verdeeld

Ieder kind is verantwoordelijk voor zijn/haar taak
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- UITSTAPPEN

Worden vooraf aan jullie aangekondigd 
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- VERBETEREN VAN FOUTEN

Doen de leerlingen met een groene pen

Vanaf dit schooljaar leert uw kind zelfstandig 

corrigeren 
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- WEEKTAAK/CONTRACTWERK

De kinderen krijgen een bundeltje oefeningen met 

‘moettaken’ en ‘magtaken’

Die maken ze alleen of per twee

Zo leert uw kind zelfstandig werken
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- XTRA

Juf Laura en juf Ine komen af en toe helpen in de klas, 

zodat we uw kind gerichter ondersteuning en uitdaging 

kunnen bieden 
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- YES

‘Yes’ horen we graag in de klas, dan is er zeker iets 

gelukt! 
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- ZO

Zo zijn we aan het einde gekomen

Heeft u nog vragen?

Aarzel niet om even een mailtje te sturen

tot snel, Juf Ellen


