
Infobundel vijfde leerjaar 2021-2022 Juf Yana en juf Lien

Welkom in het vijfde leerjaar 
 
Wij, Juf Yana en juf Lien, heten jullie en jullie kinderen van harte welkom in het vijfde leerjaar.  
Jammer genoeg kunnen we momenteel geen infoavond laten doorgaan. Daarom hebben wij voor jullie 
deze informaBebundel gemaakt.  
Lees hem grondig door en geef ons zeker een seintje als er nog vragen zijn. 

Contactgegevens 
Juf Yana (5A): yana.cox@sgkod.be  

Juf Lien (5B): lien.peeters @sgkod.be 

Leervakken 
In het vijfde leerjaar komen volgende vakken aan bod: 

Extra ondersteuning 
• Juf Brigit geeO de lessen lichamelijke opvoeding. 

o turnen : 1x 75 minuten per week → 5A: dinsdagochtend, 5B: maandag na de middag 
               om de twee weken 50 minuten extra: vrijdagnamiddag na de speelBjd 

o zwemmen: 1ste trimester: vrijdagnamiddag → start voor 5A en 5B op 8 oktober 2021 (ander 
BjdsBp, best blijven ineten op school) 

• Juf Anneleen is onze zorgjuf. Zij komt 5 x 50 minuten per week ondersteunen in de klas. Buiten de 
klas organiseert zij ook de projectklas.  

• 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 geeO feedback en Bps. 

• Bingel past het oefenniveau aan de mogelijkheden van het kind aan. 

• Je kind kan vrij oefenen of een taak van de juf maken. 

• Je kan de instrucBefilmpjes samen te bekijken, zo weet je hoe het op school wordt aangeleerd. 

• Godsdienst 
• Rekenen 
• Taal  
• Spelling  
• Frans  

• WO  
• Lichamelijke opvoeding  
• Muzische vorming 
• Leren leren  
• BinnenklasdifferenBaBe (takenbord) 
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Bingel heeO 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 studeerBps, gedichtjes, lesjes WO,… 

!!! Belangrijk!! De leerlingen schrijven hun taken en lessen in op de dag waarop deze klaar moeten zijn! 

De leerlingen leren zelf inschaaen hoeveel Bjd ze nodig hebben voor een bepaalde les of taak.  
Ze kleuren per kwarBer de Bjd die ze nodig denken te hebben. 
Ze reflecteren.  

o Juist ingeschat =  

o Sneller klaar  < 

o Later klaar     > 

Als een taak of les klaar is, kruisen ze dit ook aan. 

Prak=sche afspraken 
• We vragen jullie om de schoolagenda WEKELIJKS te handtekenen. 

  

• Als het huiswerk niet gemaakt is: stempel in het agenda + maken tegen de dag nadien 

3 keer NIET in orde = speelBjd binnen! 

• We vragen dat er voor de meeste toetsen schriFelijke voorbereidingen (SV) gemaakt worden. We 
leggen duidelijk aan de leerlingen uit wat we verwachten en zullen het ook noteren in de 
schoolagenda. 

• De toetsen van Godsdienst zijn steeds open boek toetsen. 

• Leerlingen worden voorbereid om  hun werk zelf te controleren. Onderaan de pagina/het werkblad  

zeaen ze een ajorBng om te tonen hoe we dit verbeterd hebben. 

o VS: verbetersleutel 

o KV: klassikale verbetering  

o KG: klassikaal gemaakt 

• Indien uw kind alleen naar huis mag, schrijO u een brieme en dan geven wij hem/haar een pasje. 
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• Bij vragen en/of problemen, stuur ons gerust een mailtje. 

Por?olio 
Wij werken met een pornolio (pauwenkaO) om het zeloeeld van de leerlingen te verbeteren. Dit is een 
groei- en stoefmap die we gedurende de hele basisschool opbouwen. U kan het pornolio van uw zoon of 
dochter inkijken Bjdens het 2de oudercontact (voor de paasvakanBe). 

Takenbord 
Via het takenbord werken de leerlingen zelfstandig aan opdrachten op maat.  
De leerlingen zijn onderverdeeld in drie niveaugroepen, aangegeven door 

pictogrammen. 
Elke groep krijgt aangepaste oefeningen en opdrachten. De leerlingen maken deze taken zelfstandig of 
met hulp van de werkmakker of (zorg)leerkracht. 
Er wordt aangepast huiswerk gegeven en eventueel ook hulpmiddelen (bijvoorbeeld: zandloper, 
hoofdtelefoon,…). 

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 herfstvakanBe en voor de paasvakanBe. 
Tijdens  deze oudercontacten spreken wij jullie graag allemaal. 

Daarnaast vinden er ook twee oudercontacten OP VRAAG plaats: voor de kerstvakanBe 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 opnieuw met een bang hartje. De geplande uitstappen van het vijfde leerjaar 
zijn:  

• Herfstwandeling  

• Technopolis  (géén overnachBng) 

• Overnachten op school 

• Schoolreis op het einde van het schooljaar (Sunparks)  

• Kinderboerderij  

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

Verdere informaBe over uitstappen (wanneer, waar, ….) volgt nog.  

U kan dit jaar ook al beginnen sparen voor de bosklassen in het zesde leerjaar. Dit is geen verplichBng. U 
ontvangt hier later nog meer informaBe over. 
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Hopelijk weten jullie nu al heel wat meer over de werking in het vijfde 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 Yana en juf Lien
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