
Infobundel 3e leerjaar 

Beste ouder(s), 

In deze bundel vindt u een overzicht van de belangrijkste afspraken voor dit schooljaar.  

Gelieve deze goed door te lezen! 

Bij wijzigingen of nieuwe afspraken kan u steeds terecht op de website van de school of wordt 

u geïnformeerd via de Questi-app. 

 

1. Dagindeling 

Dagindeling ma di wo do vr 

Voorbewaking 07.30u – 08.15u  

Start schooldag 
(poort open 08.15u) 

08.35u   08.35u   08.35u   08.35u   08.35u   

Speeltijd 1  
(1

e
, 2

e
 en 3

e
 leerjaar) 

09.50u-10.05u 09.50u-10.05u 09.50u-10.05u 09.50u-10.05u 09.50u-10.05u 

Start middagpauze 
 thuis eten (terug op school om 
13.10) 

11.45u  11.45u  12.10u 11.45u  11.45u  

Middagpauze:  
 eten in de klas 
 

11.50u-12.20u 11.50u-12.20u  11.50u-12.20u 11.50u-12.20u 

Middagpauze: 
Buiten spelen 

12.20u-13.10u 12.20u-13.10u 12.20u-13.10u 12.20u-13.10u 

Start lessen namiddag 13.10u 13.10u 13.10u 13.10u 

Speeltijd 2 
(1

e
, 2

e
 en 3

e
 leerjaar) 

14.20u-14.35u 14.20u-14.35u 14.20u-14.35u 14.20u-14.35u 

Einde schooldag 
 Geen rijen, kinderen  worden 
opgehaald op de speelplaats 

15.35u 15.35u 15.35u 15.35u 

Nabewaking 16.00u – 18.00u 

 

2. Praktische afspraken 

 Schoolagenda  

 De kinderen schrijven hun taken en lessen in op de dag dat deze klaar moeten zijn 

 Graag dagelijks een handtekening of paraaf  

 Gelieve het voorblad p. 1 ‘Ik ben’ volledig en juist in te vullen 

 U vindt hier ook de volgende gegevens terug: 

   - gegevens school en leerkracht 
  - inlogcode Bingel  
  - gegevens CLB 

 Op p. 3 en 4 vindt u een duidelijk voorbeeld en meer uitleg over het gebruik van de agenda 

 Bij afwezigheid 

 Steeds de school/leerkracht verwittigen 

 Bij terugkomst op school geef je de volgende documenten af: 

      ofwel een afwezigheidsattest uit de agenda (p. 115), ofwel een medisch attest 

  

 

 sticker zal later dit schooljaar worden ingekleefd 



 De afwezigheidsattesten uit de agenda mogen enkel gebruikt worden als je kind niet 

meer dan 3 opeenvolgende kalenderdagen afwezig is wegens ziekte 

 Wanneer de 4 afwezigheidsattesten uit de agenda op zijn, is sowieso een medisch 

attest vereist 

 

 Voor andere afwezigheden heeft u steeds de toestemming van de directie nodig 

 Zelf verbeteren 

De kinderen gaan in de loop van het schooljaar ook bepaalde oefeningen zelf 

verbeteren. In de schriften kan u dan de volgende afkortingen terugvinden:                    

VS = verbetersleutel, KV = klassikale verbetering, KG = klassikaal gemaakt 

 Voorwerpen tekenen 

Graag alle spullen (brooddoos, koek/fruitpotje, jas, trui, sjaal, …) voorzien van de naam 

van je kind. 

 Woensdag = Tuttifrutti-dag 

Je brengt op woensdag alleen fruit of groenten mee, geen koek. 

 Brooddoos, koekendoosje 

Om afval op de speelplaats te vermijden vragen wij u om geen apart verpakte koekjes 

mee te geven, maar de koekjes in een koekendoosje  te doen.  Eén grote verpakking is  

meestal goedkoper én ook beter voor het milieu. 

 Turnen  

3A op donderdag van 08.35u – 09.50u 

3B op maandag van 08.35u – 09.50u 

3A en 3B afwisselend op vrijdag van 10.05u – 10.55u 

Turnkledij: donkerblauwe/ zwarte short, witte t-shirt (mogelijkheid om dit op school aan 

te kopen) en turnpantoffels met witte zool. 
 

 Zwemmen 

3A en 3B afwisselend op donderdagnamiddag.   

!!!We vertrekken om 12.30u dus iedereen blijft dan ineten!!! 

Eerste zwemles op donderdag 17 september voor 3B. 

Eerste zwemles op donderdag 24 september voor 3A. 

Aansluitende zwemkledij is verplicht, dus geen losse zwemshort. 

 

 

 

 

 



 Uniform  

Effen donkerblauw en wit (logo of opschrift moet je kunnen bedekken met je hand) 

donkerblauw: jas, broek, jurk, rok, trui, hemd, t-shirt, sokken, kousenbroek 

wit: trui, hemd, t-shirt, sokken, kousenbroek 

 kleur muts, sjaal, handschoenen en schoenen vrije keuze  

 geen slippers, sandalen moeten voorzien zijn van een hielbandje 

 

3. Huiswerk en lessen 

 

 Op maandag, dinsdag en donderdag 

Huiswerk/lessen Spelling (Tijd voor Taal accent) Oefenen voor het dictee van woensdag: 

  maandag: kolom oefenmoment 1 

  dinsdag: kolom oefenmoment 2 

 Niet enkel overschrijven!!   

   Werkwijze: 

1. het woord lezen 

2. het woord afdekken 

3. het woord opschrijven 

4. het woord nakijken  

  kolom oefenen voor de toets: herhaling voor het controledictee (pas na een aantal 

woordpakketten), je kan nog eens alle woorden oefenen of enkel de moeilijke woorden 

herhalen 

Huiswerk/lessen rekenen (Reken Maar)  

 Huiswerkblaadjes geziene leerstof 

 Oefeningen in hun werkschrift afwerken 

Lessen W.O. (Mundo)  

 Voor W.O. is er tevens de mogelijkheid om een oefentoets te maken.  

            http://www.educatief.diekeure.be/mundoleerling/ 

 Nieuw 3e leerjaar: De leerlingen gebruiken vanaf dit schooljaar ook een bronnenboek.  

In dit leesboek staan belangrijke weetjes over de thema’s. 

 Hoe moet je je les leren? 

 In het werkkatern vind je achteraan op p. 15 en 16 een herhalingsles.                            

Er staat duidelijk per onderdeel wat er moet gekend zijn. 

 

 

http://www.educatief.diekeure.be/mundoleerling/
http://www.educatief.diekeure.be/mundoleerling/
http://www.educatief.diekeure.be/mundoleerling/


 

Huiswerk/ lessen Taal (Tijd voor Taal Accent) 

 Huiswerkblaadjes geziene leerstof 

 Technisch/ begrijpend lezen 

Digitaal huiswerk Bingel  

 = je kind kan oefenen op   

 www.bingel.be  of gratis app: Bingel Raket-app  

 Inloggen doe je met je schoolcode, klas, klasnummer en wachtwoord (zie agenda) 

 

 zowel voor wiskunde, spelling, taal en godsdienst 

 vrij oefenen of  een opgegeven taak van de leerkracht maken 

 wekelijks  zullen er oefeningen klaarstaan aangepast aan het niveau van uw kind 

 instructiefilmpjes voor wiskunde, spelling en taal  (samen) te bekijken: zelfde aanpak 

thuis als op school 

 de leerkracht kan controleren of de taken gemaakt zijn/ filmpjes bekeken zijn 

 de leerkracht kan de gemaakte oefeningen bekijken en feedback geven 

 indien je dat wenst kan je ook een ouderaccount aanmaken (wachtwoord aanvragen via de 

school) 

     Voordelen: 

 Je krijgt toegang tot het ouderdashboard van Bingel 

 Je volgt met één klik de resultaten van je kind(eren) op 

 Je ziet welke digitale taken al gemaakt zijn en welke nog gemaakt moeten worden 

 

4. Slotwoordje 

Wij hopen op een fijn schooljaar en een goede samenwerking! 

Bij vragen en/of problemen, aarzel niet om ons aan te spreken (zolang de coronamaatregelen 

gelden zal dit enkel via de digitale weg mogelijk zijn) 

 

Meester Dieter (3A) en juf Linda (3B) 

 

http://www.bingel.be/

