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Infoavond zesde leerjaar
WELKOM

Even kennismaken…

6A: Juf Ilse
6B: Meester Claudio
6C: Juf Kelly
6D: Juf Tina

Programma van vanavond

- Schoolafspraken
- Lessenpakket 6de leerjaar 

+ overlopen van de vakken
- Toetsen
- Activiteiten + belangrijke data
- Klaseigen afspraken
- Zeeklassen
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Schoolafspraken
- niet-bruisend water, melk of soep in een herbruikbare 

fles
- koekendoosje (geen koekjesverpakking mee op de speelplaats)
- doosjes, flesjes en boterhamdozen van naam voorzien
- woensdag = “fruit- en groentedag” 
- betaling via factuur van het gemeentebestuur
- afwezigheden: 4 zelfgeschreven ziekenbriefjes / 

doktersbriefje
- geen medicijnen gegeven zonder doktersvoorschrift 

(Kinderen mogen zelf ook geen medicatie innemen op 
school zonder voorschrift.)

Schoolmateriaal

Al het schoolmateriaal nodig in het zesde 
leerjaar wordt aangeboden door de school. 
We eisen respect voor al het materiaal. 
- pen, lat, … stuk?! = zelf voor een nieuwe 

zorgen
- pen ‘leeg’?! = een nieuwe van de juf
- schoolmateriaal (boeken, rekenmachine, passer, …) 

vernield of verloren?! = zelf vergoeden
- alle lesboeken moeten gekaft worden
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Lessenpakket
• 6u wiskunde
• 6u Nederlands
• 3u Frans
• 5u W.O. (tijd, ruimte, natuur, techniek, mens & maatschappij en actualiteit)

• 3u muzische vorming (beeld, media, drama, muziek, beweging)

• 2u levensbeschouwelijke vakken
• 2u L.O. (blauwe/zwarte short, T-shirt van de school, turnpantoffels, elastiekje 

voor de lange haren)

• 1u vrije ruimte (invullen weekplanning, oefenen op oefensites Bingel en 
Kweetet, afwerken van een les, klasgesprek, …)

Totaal: 28 uren

Wereldoriëntatie
- verschillende deeldomeinen: 
 tijd
 natuur
 ruimte
 techniek
 mens & maatschappij (waaronder ook de actualiteit)

- methode Mikado
 doorschuifsysteem voor W.O.: 

Juf Tina: natuur
Meester Claudio: mens en maatschappij  + project “Op stap naar het secundair” 
Juf Kelly: ruimte 
Juf Ilse: tijd
Juf Helena: techniek

Elke week wordt er in de klas een volledig lesuur besteed aan de actualiteit van diezelfde week.
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Online oefenen

• Wiskunde: Bingel
• Taalbeschouwing & spelling: Kweetet
• W.O.: Mikado online
• Frans: Quizlet (Francofan2)

Alle links kan je vinden op de schoolwebsite.

Evaluatieperiode

- 3 periodes:
 winterrapport: van 1/09/2020 t.e.m. 13/11/2020

oudercontact: week van 23/11/2020
+ lln-contact

 lenterapport: van 16/11/2020 t.e.m. 26/2/2021
oudercontact: week van 08/3/2021
+ lln-contact

 zomerrapport: van 1/3/2021 t.e.m. 18/6/2021
oudercontact: indien nodig
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 Kleine toetsen per thema, sprong, module…
 Grotere toetsen (meerdere thema’s, sprongen, modules…)
 Steeds tijdig aangekondigd
 Extra aandacht voor leerlingen met een leerstoornis zoals  

dyslexie, dyscalculie, …
(gebruik van een hulpmap, extra werktijd, voorleessoftware…)

 Jaarrapport = het gemiddelde van de 3 rapporten!

Waarom?
 Sneller ingrijpen bij moeilijkheden
Minder werkdruk / stress
 Snel en correct beeld van het kind

Evaluatie

Belangrijke data

ma. 28/9: lokale verlofdag

Je kan steeds de website van de school raadplegen i.v.m. 
activiteiten en overige vrije dagen!
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Klasafspraken
 De agenda wordt donderdag of vrijdag ingevuld voor de hele week 

(plannen!).
 ‘s Vrijdags worden toetsen en agenda ter inzage mee naar huis gegeven. 
 Als kinderen niet in orde zijn met taken worden er nota’s in de agenda 

geschreven. Deze dienen getekend te worden. Vanaf 3 nota’s  strafwerkje
 Werkjes (spelling en Frans) en toetsen worden altijd door de leerkracht 

nagekeken en door de leerling verbeterd. 
Voor het verbeteren van de toetsen gebruiken de leerlingen een groene 
balpen.

 Aandacht voor nauwkeurig en ordelijk werken (puntjes op de i, tekenen met 
potlood …).

 De gemiste lessen, door afwezigheid, worden steeds voor de leerling 
gekopieerd en indien mogelijk door een medeleerling thuis afgeleverd. 
(Leerstof nakijken, bijschrijven én achteraf uitleg vragen wanneer iets niet 
begrepen werd.)

 Afspraak taken op de “Bingelsite” en “Kweetetsite”…
 Leerlingen die uitzonderlijk thuis gaan eten, dienen hiervoor ‘s morgens een 

schriftelijke toelating af te geven.

Heeft u een vraag, een opmerking, … ?

 e-mail:
6A ilse.gorissen@degriffel-hh.be
6B claudio.lombardi@degriffel-hh.be
6C kelly.lange@degriffel-hh.be
6D tina.lockkamper@degriffel-hh.be

Zorgcoördinator 4de, 5de, 6de leerjaar: jolanda.vandevelde@degriffel-hh.be

 Telefoonnummer van de school: 
011/49.23.93

 Voor een kort gesprekje bent u welkom vóór of na de schooluren. 
Voor een uitvoerig gesprek kan u steeds een afspraak maken.



9/09/2020

7

Een leuk berichtje voor 
uw zoon of dochter…


