
 

Infoavond ouders 

Welkom in het 2de leerjaar! 

Algemene afspraken  

Klasafspraken  

- Beloningssysteem in de klas = de beloningsladder  

 De leerlingen gaan een trapje omhoog wanneer ze:  

  - wanneer ze tafelkampioen zijn.  

  - flink zitten.  

  - hun bank netjes houden.  

  - thuis oefenen.  

  Ook kunnen ze een trapje terug naar onder gaan, … 

- Zijn de leerlingen klaar met hun werk, mogen ze in de leeshoek of werken ze in 

  hun extra rekenboekje of boekje van schrift. 

- Ze moeten alles vragen in de klas; indien ze een zakdoek willen, ze willen 

  drinken, hun slijperdoosje leegmaken,…  

- Elke week krijgen enkele leerlingen een klastaak zoals uitdelen, de kalender,… 

Regels middageten 

- In de klas moeten de lln stil zijn tijdens het middageten. 

- Water moet in een herbruikbare drinkfles meegegeven worden en koekjes / 

  boterhammen in een herbruikbare doos.  

Regels avondrij 

- Alle uitleg hierrond staat in de desbetreffende brief.  

Traktatie verjaardagen 

- Er mogen wafels, koekjes en een cake worden meegegeven met de leerlingen. 

  Snoep, ijsjes, speelgoed en drankjes mogen niet.   

  



 

Werking schoolagenda 

- Huistaken krijgen de leerlingen enkel op maandag, dinsdag of donderdag. 

  Deze worden in de agenda genoteerd op de dag dat ze gemaakt dienen te 

  worden. Toetsen van W.O. worden op voorhand vermeld.  

- De agenda is ook een handig hulpmiddel als communicatie tussen de ouders en 

  de leerkracht. Regelmatig noteert de leerkracht iets in de agenda (over het 

  gedrag, de resultaten,…). Ook de ouder kan in de agenda noteren als hij/zij iets 

  wil zeggen tegen de leerkracht. Dit kan ook via e-mail:  

   

         - 2A.  sannereynders@houthalen-helchteren.be                                           

                  dimitrizaczagkis@Houthalen-Helchteren.be 

  - 2B: charlotte.geunis@degriffel-hh.be  

  - 2C: samvanhemel@houthalen-helchteren.be 

                  sophiemathijs@houthalen-helchteren.be 

                  inge.palmans@degriffel-hh.be  

    

- Gelieve na iedere week de agenda te handtekenen. Dit wordt op maandag 

  gecontroleerd door de leerkracht.  

Tissues in de klas 

- Graag een doos zakdoekjes meegeven aan de kinderen voor in de klas te 

gebruiken. 

Medicatie 

- Mag enkel gegeven worden op voorschrift van de dokter. 
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Wiskunde 

Wat doen we in het tweede?  

- de getallen tot 100  

- plus en min tot 100 (met brug) 

- maaltafels en deeltafels 

Splitsingen 

- De splitsingen moeten gekend zijn uit het hoofd! Dit wordt weldra getoetst! 

Werking werkboek RekenMaar 

- Na iedere les kijkt de klasleerkracht of de leerstof gekend is. 

Indien er een uitval is, wordt dit aangeduid op het overzicht na iedere blok.  

De gemarkeerde/aangeduide oefeningen worden met de juf of zorgjuf extra 

herhaald tijdens de herhalingslessen. Zo worden de leerlingen individueel 

voorbereid op de tussentijdse toetsen. 

Oefenboekje 

- In de huiswerkmap zit vanaf nu een oefenboekje voor rekenen.  

U mag hier altijd oefeningen in noteren zodat uw zoon/dochter dit kan oplossen. 

Thuis oefeningen gemaakt? De leerling laat dit aan de 

 juf zien en mag een trapje omhoog op de ladder! 

Bingel 

- Op Bingel zullen er regelmatig oefeningen worden klaargezet. Deze zijn 

  vrijblijvend. Binnenkort ontvangen de leerlingen een nieuwe inlogcode, deze 

  wordt vooraan in de agenda geplakt.  

Oefendoosje 

- Graag thuis een leeg doosje voorzien waarin binnenkort de tafel- en 

deelkaartjes in worden gestoken. Deze dienen dan ook om thuis te oefenen.  



 

 

 

  

Oplossingswijzen optellen en aftrekken  

  

zonder brug                                        met brug 

55 + 3 = 58                   55  +  8  =  63                    78  -  9  =  69 

78 – 4 = 74             60                                      70 

                                            5   3                                  8    1 



 

Nederlands 

We werken vanaf dit schooljaar met de nieuwe methode van Talent. 

Hier starten we telkens vanuit een verhaal en gaan dit integreren in alle 

domeinen. 

Lezen staat centraal in deze methode. 

Taal: taalbeschouwing / taalschat  

- Wat is een werkwoord?  

- Hoe wordt een zin opgebouwd?  

Lezen: technisch / begrijpend 

- Woorden en teksten worden langer. 

- Thuis 5 à 10 minuutjes lezen is erg bevorderlijk voor het leesniveau van de 

  kinderen! Hun leesplezier groeit, ze maken minder fouten op spelling,…  

- Leerlingen met leesniveau START en M3 krijgen binnenkort een leesmap mee 

van de zorgleerkracht. 

- Iedere week plannen we 4 momenten van ‘kwartierlezen’. 

Hier gaan leerlingen van ongeveer hetzelfde leesniveau een kwartier lezen in een 

leesboek. 

- Iedere maand gaan we naar de bib. Deze boeken blijven in de klas. 

- Via Bingel kan thuis het themaboek van Talent gelezen worden via de 

‘boekenkast’. 

Onthoudwoorden 

- Binnenkort krijgen de leerlingen kaartjes met onthoudwoorden mee. De 

  schrijfwijze hiervan moet gekend zijn! Gelieve ook hiervoor een leeg doosje te 

  voorzien thuis en deze goed in te oefenen. Deze kunnen de leerlingen ook 

oefenen in het schriftje dat ze mee krijgen in hun huiswerkmap.  

Schrift 

- We leren de hoofdletters. 

- Er wordt veel aandacht besteed aan creatief schrijven (zelf zinnetjes / 

  verhaaltjes schrijven) 

Bingel 

- Op Bingel zullen er regelmatig oefeningen worden klaargezet. Deze zijn 

  vrijblijvend. U vindt ook alle oefeningen op het eiland bij de methode ‘Talent’. 



 

 

W.O. 

Doe-methode 

- Wandelingen maken in de natuur en zo het bos verkennen. 

- Leerlingen leren wassen, strijken,…  

- We maken instrumenten.  

- We focussen op het kind en zijn nabije omgeving. 

Verschillende thema’s 

- Per thema wordt er een informatiebrief meegegeven. Iedere keer wordt 

  gevraagd om wat materiaal mee te geven voor in de ontdekkoffer. Dit MAG 

  meegegeven worden, maar is zeker niet verplicht. Het is leuk voor de kinderen. 

  Gelieve wel steeds op alle spullen een NAAM te schrijven!  

Toetsen 

- Dit is het enige vak dat de kinderen echt moeten leren. Na ieder thema wordt 

  aangeduid in het boekje wat de leerlingen moeten kennen voor de toets.  

Muzische vorming 

Periscoop  

- Alle domeinen worden gegeven: beweging, muziek, beeld, drama en media.  

- Er wordt nog geknutseld voor Moederdag, Vaderdag, Sinterklaas,…  

- Indien de leerlingen materiaal moeten meenemen, wordt dit gemaild naar de 

  ouders. 

 

 

 

 

 

 

 


