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Welkom in het tweede leerjaar! 
 
Beste ouders en leerlingen, 

De juffen van het tweede leerjaar heten jullie van harte welkom in onze klas! 
Jammer genoeg kunnen we momenteel geen infoavond laten doorgaan. Daarom 
hebben wij voor jullie deze informatiebundel gemaakt.  
Lees hem grondig door en geef ons zeker een seintje als er nog vragen zijn. 
 

Contactgegevens 
Juf Barbara (2A): barbara.chapon@sgkod.be  

Juf Julie (2B): julie.severeyns@sgkod.be 

In de agenda van uw kind vindt u ook een sticker terug waar ons mailadres opstaat.  
 

Leervakken 
In het tweede leerjaar komen volgende vakken aan bod: 

• Rekenen 
• Taal 
• Spelling 
• Wereldoriëntatie 
• Godsdienst 

 

• Schrift  
• Lichamelijke opvoeding  
• Muzische vorming 
• Leren leren  
• Binnenklasdifferentiatie (takenbord) 

 
Extra ondersteuning 
• Juf Brigit geeft de lessen lichamelijke opvoeding. 

o turnen : 2x 50 minuten per week  
2A turnt op maandag en woensdag.   
2B turnt op dinsdag en donderdag.  

• Juf Lin, juf Kristin en juf Mieke komen enkele keren per week in de klas ondersteunen.  
• Juf Annik is de zorgcoördinator. 

 
Bingel 
Je kind kan voor de meeste vakken oefenen op Bingel: 

www.bingel.be  

Dit is een heel handig hulpmiddel want: 

• Bingel geeft feedback en tips. 
• Bingel past het oefenniveau aan de mogelijkheden van het kind aan. 
• Je kind kan vrij oefenen of een taak van de juf maken. 
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• Je kan de instructiefilmpjes samen bekijken, zo weet je hoe het op school wordt aangeleerd. 

Bingel heeft ook een GRATIS app: Bingel Raket-app 

Schoolagenda 
Onze schoolagenda is voorzien van verschillende kalenders. Er is ook ruimte voor een 
persoonlijke planning en hij bevat tips, gedichtjes, lesjes WO,… 

De kinderen hebben op maandag, dinsdag en donderdag huiswerk. Dit wordt altijd 
ingeschreven in de agenda.  

Praktische afspraken 
• We vragen jullie om de schoolagenda DAGELIJKS te handtekenen. 

 
• Spelling: maandag brengen we telkens een nieuw woordpakket aan. Dinsdag maken de leerlingen 

enkele oefeningen in hun werkschrift en krijgen ze ook een huiswerkje mee. Woensdag doen we een 
dictee. 
 

• We vragen om dagelijks met uw kind te lezen en de maaltafels te oefenen! 
 

• Leerlingen worden voorbereid om  hun werk zelf te controleren. Onderaan de pagina/het werkblad  
zetten ze een afkorting om te tonen hoe we dit verbeterd hebben. 

o VS: verbetersleutel (zelf verbeterd) 
o KV: klassikale verbeterd 
o KG: klassikaal gemaakt 

 
• Houd de boekentas netjes: geen prulletjes, juweeltjes, speelgoed, … 

 
• Omwille van de Coronamaatregelen willen wij u vragen om niet te trakteren bij verjaardagen. De 

verjaardag wordt uiteraard wel gevierd in de klas.  
 

• Een goede nachtrust is heel belangrijk. 
 

• Bij vragen en/of problemen, stuur ons gerust een mailtje. 

 

Portfolio 
Wij werken met een portfolio (pauwenkaft) om het zelfbeeld van de leerlingen te verbeteren. Dit is een 
groei- en stoefmap die we gedurende de hele basisschool opbouwen. 

U kan het portfolio van uw zoon of dochter inkijken tijdens het 2de oudercontact (voor de paasvakantie). 
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Rapport en oudercontacten 
Doorheen het schooljaar krijgen de leerlingen 4 rapporten. 

Indien uw kind aangepaste toetsen krijgt, wordt dit met u besproken en zal u dit zien aan een pictogram 
op het rapport (groene voetjes). 

Er vindt twee maal een VERPLICHT oudercontact plaats: voor de herfstvakantie en voor de 
paasvakantie. Tijdens  deze oudercontacten spreken wij jullie graag allemaal. 

Daarnaast vinden er ook twee oudercontacten OP VRAAG plaats: voor de kerstvakantie en op het einde 
van het schooljaar. U kan dan een uitnodiging krijgen van de leerkracht of u kan zelf ook vragen om op 
oudercontact te komen als u iets wil bespreken met de leerkracht. 

 

Uitstappen 
We starten het schooljaar in code geel. Dat wil zeggen dat de uitstappen momenteel terug door mogen 
gaan. In het tweede leerjaar doen we volgende uitstappen:  

• Lentewandeling  
• Sprookjeshuis 
• Toneel 
• Boerderijklassen (3 dagen ) 
• Schoolreis op het einde van het schooljaar: de Halve Maan in Diest 

Opgelet! In code oranje of code rood mogen de uitstappen niet doorgaan. 

 

 

Hopelijk weten jullie nu al heel wat meer over de werking in het tweede leerjaar. Aarzel niet om ons te 
contacteren bij vragen en/of bedenkingen. 

Wij hebben er alvast erg veel zin in. Samen maken we er een super fijn schooljaar van! 

 

Vriendelijke groeten, 

Juf Barbara en juf Julie 

 


