
Infobrief klas 2B  

schooljaar 2020-2021 

 
* KAFTEN 

   Gelieve enkel de leesboeken (De taalkanjers 2 taalboek A + taalboek B) te kaften. De   

   werkboeken en de agenda mogen voorzien worden van een doorzichtige kaft/plakfolie ter  

   versteviging. Op deze manier herkennen de leerlingen meteen de verschillende werkboeken die  

   in hun bank zitten. 

 

* SCHOOLAGENDA 

   Gelieve zo snel mogelijk de gegevens op de eerste pagina van de agenda aan te vullen. 

   In de agenda worden de taken en lessen weergegeven. De “briefomslag” betekent dat u de  

   ditjes/datjes-map zeker moet nakijken.  

   De agenda dient iedere dag nagekeken en gehandtekend te worden door de ouder(s). 

   De afwezigheidskaarten voor afwezigheden zonder doktersattest kan u achteraan in de agenda  

   vinden.  

 

* HUISWERK  

- Een taak wordt ingeschreven in de agenda en kan plaatsvinden op maandag, dinsdag of 

donderdag. Toetsen worden steeds een week op voorhand ingeschreven. We geven niet 

dagelijks een taak omdat we voldoende ruimte willen geven voor het inoefenen van een toets, 

het oefenen van de maal- en deeltafels, ... 

- Op woensdag en vrijdag hebben de kinderen geen huiswerk met uitzondering van de 

voorbereiding van een toets die op voorhand reeds gepland werd. 

- De werkboeken gaan op vrijdag mee naar huis zodat u kan bekijken wat uw kind allemaal    

  geleerd heeft de afgelopen week. Zo kan er thuis iets ingeoefend/verbeterd worden indien  

  nodig.  

 

* BOEKENTAS 

   De boekentas wordt onder begeleiding gemaakt. Er wordt ook steeds aan bord aangeduid  

   wat er in de boekentas moet. 

 

* DITJES/DATJES-MAP  

Alle brieven aan de ouders worden in deze map meegegeven. Brieven waarop men niets moet 

invullen, worden uit de map gehaald en zijn voor thuis. Mag ik u vragen om brieven waarop er wel 

iets dient ingevuld te worden, zo snel mogelijk terug mee te geven met uw kind via deze map.  

Gelieve ook steeds het volgnummer van uw kind in te vullen rechts bovenaan.  

Ook toetsen die getekend moeten worden, gaan in deze map mee naar huis en moeten dan zo 

snel mogelijk terug meegebracht worden naar de klas.  

Deze map hoort steeds in de boekentas te zitten. U kijkt deze map best iedere dag na. 

 

 

 



* MATERIAAL  

   Op elke bank staat een bakje met een schrijfpotlood, gom, slijper, groene balpen en  

   kleurpotloden. Dit materiaal werd door de school betaald en blijft steeds in de klas.  

   De kinderen krijgen ook een meetlat en een lijmstift. Voor elk kind is er van elk 1  

   exemplaar voorzien (gom, potlood en inktwisser kunnen aangevuld worden).   

   Als vb. de lijmstift opgebruikt is, mag dit van thuis uit aangevuld worden. Er zijn ook nog enkele     

   extra lijmstiften/latten/kleurpotloden/kleurstiften/scharen aanwezig in de kast maar deze  

   worden gedeeld met elkaar. 

   Later krijgen de kinderen ook nog een vulpen en inktwisser. Deze krijgen ze in december    

   (van Sinterklaas). Vanaf dan zullen de leerlingen met pen schrijven. In de rekenboeken blijven  

   we tot het einde van het schooljaar wel een potlood gebruiken.  

   Kleurstiften mogen van thuis uit meegegeven worden in een pennenzak in de boekentas zodat  

   deze eventueel kunnen gebruikt worden tijdens knutselactiviteiten/vrije momenten. 

 

* LEERSTOF WISKUNDE  

 - De getallen tot 100 en de maaltafels zijn nieuw, de leerstof van meetkunde en metend  

              rekenen wordt uitgebreider. 

 - Maal- en deeltafels : wanneer we hiermee starten vragen we om een doosje (dat men  

              gemakkelijk kan openen en sluiten) mee te geven voor de oefenkaartjes. Bij elke nieuwe    

              maaltafel worden de oefenkaartjes aangevuld. Dit doosje gaat steeds mee naar huis en 

wordt dagelijks terug mee naar school gebracht. Het is de bedoeling dat uw kind (samen 

met u of alleen) de maaltafels op regelmatige basis oefent. Dit hoeft dagelijks maar een 

tiental minuten in beslag te nemen. Leg de kaartjes door elkaar met de oefening aan de 

bovenkant. Het kind neemt een kaartje, zegt de uitkomst en vergelijkt zijn uitkomst 

met het resultaat op de achterkant. De oefeningen die juist waren, worden in het 

doosje gestopt. De foute oefeningen worden aan de kant gelegd en nog eens herhaald.  

              In de klas zijn er allerlei spelletjes beschikbaar zodat de leerlingen op vrije momenten  

              in de klas ook de maal- en deeltafels kunnen inoefenen. 

   Op www.maaltafels.be kan u heel wat leuke spelletjes en werkblaadjes terugvinden ter  

              inoefening. 

 

 - methode :  "De Wiskanjers"  

 - 7 blokken. Na ieder blok volgt er een toets.  

 - In de werkboeken zijn er drie soorten oefeningen :  

              vierkantjes : basisoefeningen die door iedereen gemaakt worden. (Let op! Niet iedere  

              leerling krijgt al deze oefeningen af maar zal van elke soort oefening er wel enkele  

              gemaakt hebben.) 

              bolletjes : deze oefeningen zijn net iets eenvoudiger dan de basisoefeningen. Kinderen  

              waarbij wiskunde moeilijker gaat, kunnen nog een extra instructie krijgen aan de  

              hand van deze oefeningen. Deze oefeningen kunnen ook als extra inoefening dienen voor  

              snellere werkers. 

   driehoekjes : Deze oefeningen zijn een uitdaging voor leerlingen waarbij rekenen vlot  

              gaat.  



 - Bij sommige oefeningen kan u in het werkboek een groene en blauwe pijl terugvinden. De  

              leerlingen duiden bij zulke oefeningen zelf aan of ze de oefening onder de knie hebben  

             (blauwe pijl) of dat ze het toch nog een beetje moeilijk vinden (groene pijl). Na het  

             verbeteren van de les duidt de leerkracht achteraan op de flap aan of het kind de  

             leerstof voldoende beet heeft (blauwe pijl) of dat de leerling nog oefening kan gebruiken  

             (groene pijl). Aan de hand van de kruisjes bij deze pijlen, wordt de herhalingsles  

             samengesteld, volledig op maat van uw kind. Zo zal uw kind groene oefeningen maken bij  

             de leerstof die nog oefening vraagt en hij/zij zal blauwe oefeningen maken voor de  

             leerstof die hij/zij onder de knie heeft. Opgelet! Deze herhalingslessen worden in de  

             klas gemaakt en zijn dus niet voor thuis.  

          - Lege oefeningen van gemaakte lessen mogen gebruikt worden om thuis te oefenen. Let  

            wel op met driehoekjes, deze oefeningen kunnen te moeilijk zijn voor uw kind.  

          - Bij sommige lessen horen instructiefilmpjes die als ondersteuning kunnen dienen bij het 

huiswerk. Deze kan u terugvinden via de QR-code in het werkboek (bovenaan bij een 

nieuwe les) of op www.wiskanjerfilmpjes.be 

          - De leerlingen hebben toegang tot het online oefenplatform scoodle play, wat betekent 

dat ze kunnen oefenen thuis en soms ook in de klas. Om de kinderen te motiveren, heeft 

elk kind zijn/haar eigen avatar en kunnen ze munten en scoodles sparen.  De 

logingegevens van uw kind kan u terugvinden op de eerste pagina van de agenda 

(binnenkant omslag). U gaat naar www.scoodleplay.be en daar kan u de logingegevens 

invullen en aanmelden.  

 Meer info over de werking van dit platform kan u vinden op deze pagina :  

 https://helpdesk.plantyn.com/hc/nl/sections/360000096758-Voor-ouders 

 

* LEERSTOF NEDERLANDS  

 - methode :  "De Taalkanjers". 

 - 5 werkboeken met leesoefeningen, begrijpend lezen, luisteren taalbeschouwing en  

              woordenschat. 

 - 2 taalboeken 

 - 5 werkboeken voor schrijven (spelling). 

 - In de werkboeken van de taalkanjers kan u dezelfde differentiatie terugvinden als   

                 bij de boeken van wiskunde (bolletjes, vierkantjes en driehoekjes) en ook het systeem  

                 met de groene en blauwe pijlen zit in deze werkboeken vervat. (Zie uitleg bij leerstof  

                 wiskunde.) 

 - Bij sommige lessen horen instructiefilmpjes die kunnen dienen als ondersteuning bij het  

                 huiswerk. Deze kan u terugvinden via de QR-code in het werkboek (bovenaan bij een  

                 nieuwe les) of op  www.taalkanjerfilmpjes.be 

 - Op het online oefenplatform scoodle play kan ook de leerstof van de taalkanjers  

                 ingeoefend worden.  

 

 

 

 

https://helpdesk.plantyn.com/hc/nl/sections/360000096758-Voor-ouders


 - Daarnaast hebben we nog 2 werkboeken om het handschrift en de hoofdletters te  

              oefenen. Dit zijn de werkschriften van "Karakter". 

              Gelieve thuis ook af en toe de hoofdletters in te oefenen, dit moet een  

              automatisme worden. Uw kind krijgt weldra de hoofdletter van zijn eigen  

              voornaam aangeleerd. Er kleeft op de bank van ieder kind hiervan een voorbeeld. 

              De andere hoofdletters volgen in een bepaalde volgorde.  

 

* LEERSTOF WO  

 - Dit schooljaar starten we met de nieuwe methode "Wereldkanjers". 

 - Deze is onderverdeeld in 8 thema's, 1 werkbundel per thema.  

 - Op het online oefenplatform scoodle play kan ook de leerstof van de wereldkanjers 

              ingeoefend worden. 

 - Bij ieder thema hoort er een evaluatie. 

 - De leerlingen leren ook met de maandkalender werken en krijgen hiervoor elk een eigen  

               exemplaar in de bank.  

 

* TOETSEN  

- Toetsen van wiskunde : deze worden aangekondigd. Er zal een voorbereiding mee naar huis gaan  

   zodat u weet welke soort oefeningen op de toets gevraagd worden. In die voorbereiding wordt  

   verwezen naar de lessen in het werkboek. Het invullen van deze voorbereiding is geen  

   verplichting maar wordt wel aangeraden. In de klas wordt deze voorbereiding niet meer  

   besproken. Als er echter vragen opduiken bij het overlopen van de oefeningen op de  

   voorbereiding dan kan u mij dat laten weten via mail/via de agenda en dan kan deze oefening  

   nog eens extra uitgelegd worden in de klas. 

- Toetsen van WO : deze toetsen hebben geen voorbereiding thuis nodig. De leerstof van een  

   thema wordt in de klas nog eens herhaald voor de evaluatie plaatsvindt.  

- Toetsen van schrijven (spelling) : Op het einde van ieder thema is er een toets. Na enkele    

   lessen in het spellingsboek volgt er steeds een herhalingsles. Per thema zijn er zo twee  

   herhalingslessen. Deze toetsen hoeven thuis niet voorbereid te worden. De dag voor een toets  

   van spelling, krijgen de kinderen meestal een spellingtaak mee naar huis met als onderwerp de  

   leerstof die ook op de toets komt. 

- Toetsen van woordenschat of taalbeschouwing : de voorbereiding gebeurt thuis,  

  de te kennen pagina's worden meegedeeld via een briefje/via mail. 

*Gelieve uw kind nog te helpen bij het voorbereiden van de opgegeven toetsen.* 

 

* INITIATIE FRANS  

   Per week is er een korte Franse les voorzien waarbij de leerlingen enkele basiswoorden Frans  

   leren kennen. Verschillende thema's komen hierbij aan bod. Er zal ook iedere maand een zin in  

   de schijnwerpers gezet worden. Deze zin wordt frequent in de klas gebruikt en zo zal uw kind  

   op het einde van het schooljaar reeds een aantal basiszinnen Frans kennen.  

 

 

 



* VERBETEREN WERKBOEKEN 

   Ik probeer de gemaakte fouten in de werkboeken zo snel mogelijk samen met de leerlingen te  

   overlopen en te achterhalen waar de fout zat. Eenmaal de leerlingen hun fout begrijpen, gaan  

   ze opnieuw zelfstandig aan de slag om eventuele andere fouten zelf te verbeteren. Dit doen ze  

   met een groene balpen.  

   Soms zal u zien dat dit nog niet overal gebeurd is, dan mag dit thuis verder gedaan worden. 

   Wanneer er onderaan een werkblad of lesje de letter "K" vermeld wordt, wil dat zeggen dat  

   het hele blad/lesje klassikaal gemaakt werd.  

   Ik probeer alle lessen te verbeteren alvorens de werkboeken in het weekend mee naar huis  

   gaan. Dit lukt echter niet altijd.  

 

* RAPPORT 

   Dit wordt voor iedere vakantie (behalve krokusvakantie) meegegeven. 

 - toetsen van wiskunde : onderverdeeld in de volgende domeinen : getallen, meetkunde,  

              metend rekenen. 

 - toetsen van Nederlands : onderverdeeld in de volgende domeinen : schrijven,  

              lezen, spreken, luisteren en taalschat 

 - Voor elk rapport houden we een spreekoefening; dit kunnen verschillende opdrachten  

              zijn. Dit zijn geen spreekbeurten, er wordt slechts 1 à 2 min. over iets verteld dat  

              aansluit bij de ervaringswereld van de kinderen. 

              U kan dit thuis best wat voorbereiden samen met uw kind. 

 

* GEDRAG 

   Wanneer uw kind zich niet kon gedragen in de klas of op school wordt dit meegedeeld  

   via de agenda. Een sticker (in de agenda) op het einde van de week is de beloning voor goed  

   gedrag. 

 

* VERJAARDAG 

   Laat gerust via de agenda weten welke dag uw kind zijn/haar verjaardag in de klas wenst te  

   vieren. We proberen dat zoveel mogelijk op de verjaardag zelf te doen maar soms is dat niet  

   mogelijk omwille van vakanties,...  Gelieve geen snoep mee te geven. Apart verpakte cakejes,  

   koeken,... kunnen wel.  

   Zelfgemaakte traktaties mogen we dit jaar omwille van COVID-19 jammer genoeg niet uitdelen.   

   Indien mogelijk mag de traktatie de dag voor het vieren van de verjaardag reeds in de klas  

   gezet worden.  

   Uw kind zal op de dag dat hij/zij de verjaardag viert een geschenkje en een wenskaart krijgen.  

   Natuurlijk wordt er ook gezongen en gedanst. 

 

* FRUITDAG 

   Iedere woensdag is het fruitdag. Tijdens de speeltijd eten de kinderen dan een stuk fruit of  

   groente. Binnenkort krijgen de kinderen op woensdag een stuk fruit aangeboden, voorlopig  

   brengen ze dit zelf mee.  



   Lusten ze het fruit van die dag niet, dan mogen ze nog steeds een eigen stuk fruit of groente 

dat ze meebrachten, opeten. 

 

*FLUOVESTJES 

  Gelieve uw kind steeds 's ochtends zijn/haar fluovestje aan te doen. We gaan regelmatig op pad 

in de schoolomgeving en ook dan moet hij/zij dit vestje kunnen aandoen.  

 

*AFVALVRIJE SCHOOL 

  Gelieve de koekjes/fruit van uw kind in een doosje mee te geven. Wij wensen het afval op onze 

school te verminderen. Vermeld zeker de naam op het doosje zodat deze niet verloren gaan.  

  Er worden ook geen sapjes toegelaten. Gelieve uw kind een drinkbus met water mee naar school 

te geven. Deze kan steeds aangevuld worden in de klas.  

 

*MIDDAGETEN 

  We eten 's middags in de klas. Gelieve uw kind een keukenhanddoek mee te geven om op 

zijn/haar bank te leggen tijdens het eten. De kinderen die warm eten, krijgen hun warme 

maaltijd in de refter van de school, op veilige afstand van kinderen uit andere bubbels.  

 

* BIBLIOTHEEK 

  In normale tijden brachten wij om de twee weken een bezoek aan de bibliotheek. Voorlopig zijn 

deze klasbezoeken aan de bibliotheek niet toegestaan. Wij moedigen een bibliotheekbezoek 

vanuit het gezin wel aan. Een bibliotheekkaart is gratis. Wij merken dat kinderen meer plezier 

vinden in het lezen als ze hun boek zelf hebben mogen uitkiezen. Vanuit de klas zullen er 

regelmatig boekenpakketten uitgeleend worden zodat de kinderen ook in de klas de kans krijgen 

om verschillende boeken te lezen.  

 

* TURNEN  

   De turnzak en het turnshirt van vorig schooljaar worden opnieuw meegebracht naar  

   school alsook een blauwe/zwarte short en turnpantoffels. Bij de start van een schoolvakantie   

   gaat de turnzak steeds mee naar huis zodat alles kan gewassen worden. Wij vragen u de  

   gewassen kledij na de vakantie weer zo snel mogelijk mee naar school te geven.  

 

* ZAKDOEKEN 

   Vooral tijdens de herfst- en wintermaanden vragen de kinderen in de klas regelmatig naar een  

   zakdoek. Ik heb reeds een voorraadje voorzien maar u mag steeds een zakdoekendoos met uw  

   kind mee naar de klas geven. Een klein pakje zakdoeken mag ook en dit kan uw kind dan in  

   zijn/haar eigen bank bewaren.  

 

 

 
Heeft u nog vragen? Dan kan u deze steeds stellen via de agenda of via mail. 

 

 


