
INFOAVOND 
ZESDE LEERJAAR

WELKOM



PROGRAMMA

Zeeklassen

Schoolafspraken

Lessenpakket + inhoud 6e leerjaar

Evaluatie

Activiteiten

Klaseigen afspraken



SCHOOLAFSPRAKEN

 Herbruikbare fles: water, melk of soep

 Koeken- en boterhammendoos  

 Alles voorzien van naam en klas

 Woensdag: fruit- en groentjesdag

 Traktatie verjaardag: individueel/machinaal verpakte koek

 Betalingen: factuur 

 Afwezigheden: 4 ziekenbriefjes / doktersbriefje

 Uitzonderlijk thuis eten: ‘s morgens schriftelijke toestemming

 Medicijnen: steeds op doktersvoorschrift



SCHOOLMATERIAAL

Al het schoolmateriaal wordt aangeboden door de 
school. We eisen respect voor al het materiaal.

Stuk? Zelf voor nieuw materiaal zorgen

Leeg? Nieuw van de juf of meester

Schoolmateriaal vernield/verloren? Zelf vergoeden

Lesboeken: kaften + etiket



LESSENPAKKET

 6u: wiskunde

 6u: Nederlands (4u Nederlands, 2u spelling)

 3u: Frans

 5u: W.O. (tijd, ruimte, natuur, techniek, mens&maatschappij en actualiteit)

 3u: muzische vorming

 2u: levensbeschouwelijke vakken

 2u: L.O. (blauwe/zwarte short, T-shirt van de school, turnpantoffels, elastiekje)

 1u: vrije ruimte (invullen weekplanning, oefenen op oefensites, 

afwerken van lessen, klasgesprek…)

Totaal: 28 uren



WISKUNDE

Nieuwe methode: Reken Maar! 

Werken in differentiatiegroepen

Groot aanbod aan oefeningen

Verschil in basis, verdieping en hoeveelheid

Op het einde van elke blok een reeks thuisopdrachten

Voorbereiding op de toets

Enkel de geselecteerde oefeningen (niet meer en niet minder)

Voldoende remediëringskansen op maat

Na elke blok een evaluatie  



WERELDORIËNTATIE

 Verschillende domeinen in een doorschuifsysteem:

 Juf Ilse: tijd + een deel natuur

 Meester Claudio & Juf Jill: mens en maatschappij + een deel natuur

 Juf Kelly: ruimte + een deel natuur

 Juf Helena: techniek

 Eigen klasleerkracht: 

 Op stap naar het secundair onderwijs 

 Seksuele opvoeding

 Actualiteit (1u per week) 



ONLINE OEFENEN

Wiskunde: Bingel

W.O.: Mikado online

 Frans: Quizlet (Francofan 2)

Alle links kan je vinden op de schoolwebsite

http://www.degriffel-hh.be/


ONDERSTEUNING ZORG

6u: wiskunde

 Klasoverschrijdend

 Leerlingengroep afhankelijk van de les

 3u: Nederlands

 Klasoverschrijdend

 Spelling: hoeveelheid- en tempodifferentiatie + afschrijfkaart

 Begrijpend lezen: voorleessoftware en teksten op maat

 1u per klas

 Klasovername bij (Franse) spreektoets

 Zorggroepjes

 Bijwerken afwezigen 



EVALUATIEPERIODES

Periode 1: van 1/09/2021 t.e.m. 12/11/2021  

Oudercontact: week van 29/11/2021 - 3/12/2021

+ leerlingencontact

Periode 2: van 15/11/2021 t.e.m. 11/03/2022

Oudercontact: week van 28/03/2022 – 1/04/2022

+ leerlingencontact

Periode 3: van 14/03/2022 t.e.m. 30/06/2022

Vrijblijvend oudercontact



EVALUATIE

 Kleine toetsen per blok, thema, module...

 Steeds tijdig aangekondigd

 Extra aandacht voor leerlingen met een leerstoornis 

 Gebruik van rekenwijzer, extra werktijd, voorleessoftware…

 Jaarrapport: gemiddelde van de 3 rapporten



BELANGRIJKE DATA

 Maandag 27/9: lokale verlofdag

 Woensdag 29/9: Toon je sportclub @ school

Je kan steeds de schoolwebsite raadplegen i.v.m. activiteiten 

en overige vrije dagen.



KLASAFSPRAKEN
 De agenda wordt ingevuld voor de hele week. (plannen!)

 ‘s Vrijdags worden toetsen en agenda ter inzage mee naar huis gegeven. 

(laten tekenen)

 Werkjes (Spelling en Frans) en toetsen worden altijd door de leerkracht 

nagekeken.

 Aandacht voor nauwkeurig en ordelijk werken. 

 (puntjes op de i, tekenen met potlood…)

 De gemiste lessen, door afwezigheid, worden ingescand en doorgemaild.

 Schoolmateriaal wordt eventueel door een medeleerling thuis afgeleverd,

 Bedtijd

 Aandacht voor en controle op sociale media.



CONTACTGEGEVENS

 E-mail:

 6A: ilsegorissen@houthalen-helchteren.be

 6B: claudiolombardi@houthalen-helchteren.be &  jillpisera@houthalen-helchteren.be

 6C: kellylange@houthalen-helchteren.be & elscattie@houthalen-helchteren.be

 Zorgcoördinator: jolandavandevelde@houthalen-helchteren.be

 Telefoonnummer van de school: 011/49.23.93

 Kort gesprek? Welkom voor of na de schooluren.

Uitvoerig gesprek? Na afspraak
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EEN LEUK BERICHTJE VOOR UW 

ZOON/DOCHTER


