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Welkom
in

Klas 3C



* Juf. Anneke De Coster en juf. Davina Koppen

* Telefoonnummer school: 011/49.23.93

* Uitvoerig gesprek: graag op afspraak

* E-mailadres voor belangrijke vragen/zorgen:
* anneke.de.coster@degriffel-hh.be

* davina.koppen@degriffel-hh.be

* Directie + ZOCO

Heb je vragen…

mailto:anneke.de.coster@degriffel-hh.be
mailto:davina.koppen@degriffel-hh.be


 Corona: veiligheidsmaatregelingen

 Schoolafspraken

 Overlopen van de vakken

 Peilproeven 

Programma voor vanavond



 Handen ontsmetten of wassen ( handgel)

 Banken poetsen 2x per dag

 Mondmasker leerkracht

 Ventilatie (dikkere trui of golfje aan de kapstok 
in de gang)

 Kind → langdurig ziek (meer dan 3 dagen), stuur 
even een mail.

 Bij langdurige afwezigheid krijgen jullie een 
takenpakketje doorgemaild

Coronamaatregelingen



→Niet-bruisend water, melk of soep in een herbruikbaar 
flesje + in zakje

→Koekendoosje 

→Zakdoeken (1 in jas, 1 in boekentas/bank)

→Woensdag = gezonde dag

→Betalingssysteem (factuur) 

→Afwezigheden (4 briefjes)

→Secretariaat (afgeven van ‘vergeten’ spulletjes, zoals bril, 
boterhamdoos…) 

→ Medicatie = papier van de dokter

→ Nieuwe regeling rijen 

→Overal naam op schrijven: koekendoos, drinkfles, sjaal…

Schoolafspraken



 Leerlingenmateriaal wordt gratis aangeboden door de 
school, daarom eisen we respect voor het schoolmateriaal, 
maar ook voor eigen spulletjes!

• Indien pen, lat… stuk → zelf voor nieuw zorgen!
• Indien pen ‘leeg’ is → nieuwe aangeboden door school
• Bladwijzers/alfabetkaart… indien kwijt → einde schooljaar 

onkosten betalen
• Schoolmateriaal dat vernield wordt, 

(boeken/geodriehoeken, schaartjes..) moet vergoed 
worden 

• Niet tekenen of kribbelen in of op boeken en schriften! 
• Pennenzakkencontrole 
• Ook thuis zorg dragen voor materiaal: 

• Huistaken/toetsen/boeken niet tussen soep en patatten
• Huistaakjes netjes en verzorgd afgeven (geen ezelsoren, 

afgescheurde stukken…)

Materiaal



 6u Wiskunde
 8u Nederlands: onthaal, spelling, tutorlezen
 6u W.O. waarvan 2 uren techniek per maand
 4u Muzische vorming

(knutselen,tekenen, drama, voordracht, liedjes)
 2u levensbeschouwelijke vakken
 2u L.O.

Totaal: 28 uren

Lessenpakket



 Herhaling leerstof tweede leerjaar.

 Sommige zaken moet je kind paraat ‘kennen’ om ze te ‘kunnen’. 
(bv. de maal- en de deeltafels)

 Nieuw in het derde leerjaar is het cijferrekenen, kloklezen tot
op 5 minuten en tellen tot 1000.

 Niet alle oefeningen worden altijd gemaakt: differentiatie
• Belangrijkste oefeningen worden in het werkboek aangeduid,

enkel deze MOETEN gemaakt zijn, de andere oefeningen zijn
aanvullend/verrijkend voor de snellere/sterkere leerlingen.

- geen overbelasting voor de leerlingen

- ieder op eigen tempo

Wat moet je kind leren?



 5 onderdelen:

➔ Lezen (technisch, begrijpend,toegepast lezen 
en tutorlezen)  

Lezertjes: 1 week de tijd 

➔ creatief schrijven

➔ Luisteren en spreken

➔Taalbeschouwing

➔ spelling (schrijvers, OHW)

NEDERLANDS



W.O.

Het leerwerkboek: vier seizoenen

De themaboekjes
“Het bos”
“Elke dag dierendag”
“Huizen in de straat”
“Laat je niet vangen”
“Mijn gemeente Houthalen – Helchteren”



 Bij het inoefenen van de WO-leerstof is Mikado online een 
voortreffelijke hulp. 

 Actualiteit krantenartikel: zie brief!



 Op het einde van elke sprong of thema is er een 
herhalingsles die voorbereidt op de oefentoets. 

 Die herhaling maken we samen in de klas. Zo is je kind 
klaar voor de oefentoets.

 Na de oefentoets krijgen de kinderen remediëring op 
maat of verrijking aangeboden, vanuit de zorg om alle 
kinderen kansen te geven. (eventueel met hulp 
zorgleerkracht)

 Hierna volgt de permanente evaluatie. Deze telt mee voor 
het rapport, dus geen peilproevenperiodes meer!

Permanente evaluaties



Wiskunde:

- Maal – en deeltafels

- Optellen en aftrekken tot 20

Nederlands:

- Taalbeschouwing: taalschat

- Spelling: onthoudwoorden

W.O.: (minstens een week op voorhand)

- Zie studeerbladen

Wat te studeren?



 ICT: geïntegreerd in de klas (opzoekwerk, extra 
differentiatie…) → ook met tablets!

→De werkboekjes van de leerlingen worden tot aan de 
herfstvakantie allemaal door de juf. nagekeken. Na 
de herfstvakantie worden er na een klassikale 
verbetering enkel nog steekproeven afgenomen. 

- zelfstandigheid bevorderen 
- onmiddellijk inzicht in eigen fouten
- leren eigen werk nauwkeurig na te kijken

De werkboekjes van spelling en de te studeren lessen, 
worden na iedere les van alle leerlingen 
nagekeken/verbeterd door de juf. 

Allerlei



➔elke vrijdag agenda  laten tekenen (nota)
➔uitleg i.v.m verbeteren (groen)
➔uitleg i.v.m ordelijk werken (tekenen met potlood, 

schrijven met blauwe balpen, geen gekribbel…)
➔uitzonderlijk thuis gaan eten (enkel mits schriftelijke 

toelating)
➔Belonen en straffen (beloningsladder, klassikaal 

vlinderblad)
➔Agenda: afkortingen, kleuren
➔Huistaken: maandag, dinsdag en donderdag. Maar iedere 

dag de agenda controleren en oefenen.
➔Niet in orde: etiket in de agenda → handtekenen!
➔Zorg: vermelding in de agenda
➔Na afwezigheid: vrijblijvend bijwerken in werkboekjes

KLASAFSPRAKEN



➔Je kan altijd de website van de school 
raadplegen i.v.m activiteiten en vrije dagen!

ENKELE DATA



Leuke oefensites

• http://www.computermeester.be/3deleerjaar.htm
• http://www.spelletjesplein.nl/
• http://www.canrinus.nl/100.html?mainframe100=100tafels.html
• http://www.kedg.nl/mont/klok.html
• http://www2.leerwereld.com/homepage/digibord/programs/startgame/d

efault.asp?name=klok
• www. rekentoppers.nl
• www.digipuzzle.net
• www.bingel.be
• www.kweetet.be
• www.mikado.be

http://www.computermeester.be/3deleerjaar.htm
http://www.spelletjesplein.nl/
http://www.canrinus.nl/100.html?mainframe100=100tafels.html
http://www.kedg.nl/mont/klok.html
http://www2.leerwereld.com/homepage/digibord/programs/startgame/default.asp?name=klok
http://www.bingel.be/
http://www.kweetet.be/


Bedankt!


