
Schooljaar 2018-2019

Holderdebolder,
schatten op zolder!



Schoolafspraken
Lesuren: 8.30 uur - 12.05 uur, 13.35 uur - 15.30 uur, 

laatkomers bellen aan grijze poort
Nieuwe regeling voor- en natoezicht:
- voortoezicht vanaf 7.15 uur tot 8.15 uur, betaling via 

Marbollen
- avondstudie van 15.45 tot 16.30 uur, betaling via onze 

school: €1
- natoezicht tot 17.15 uur, betaling via Marbollen: €1,01 

per begonnen half uur.
- leerlingen die na 17.15 uur nog op school zijn, gaan 
naar de Marbollen.
- Betaling via Marbollen: eerst registreren op 
www.lint.be, webshop. Aangewezen om dat nu al te 
doen.

http://www.lint.be/


Schoolafspraken
- Wijzigingen schoolreglement (op website) in het rood, 

briefje akkoord tekenen per kind

- Meer uitleg schoolreglement: afspraak directie.

- Vernieuwde werking CLB (hoofdstuk helemaal in het 
rood)

- Bij afwezigheid: steeds school verwittigen                         
Tot en met 3 dagen: briefje ouders (4 in agenda)          
Vanaf 4de dag doktersbriefje (weekend telt mee)                                           
Vanaf 5de ziekteperiode: doktersbriefje (ook voor één 
dag!)

- 5 halve dagen onwettig afwezig: melding bij CLB. 
Ziektebriefjes binnenbrengen op de eerste dag terug.



Schoolafspraken
- Mail van school op woensdag (reclame) en op vrijdag
- Blauwe brief = belangrijke info
- Verandering van mailadres doorgeven aan 

secretariaat@mclint.be, voor 5/9
- Bestellingen tijdig via i-school doorgeven 
- Klasfoto op vrijdag 21-09 (ook strapdag)
- Drank = water (behalve in de refter ook melk, thee)
- Woensdag = gezond tussendoortje (geen koek)
- Vrijdag = fruitdag (nog maar 10x aangeboden door de 

school, data volgen)
- Leerlingen verlaten de school in een rij (is verplicht),                    

de afhaalrij = de laatste rij, ouders wachten in de 
wachtzone, auto’s met snuit naar voor parkeren

- Graag voetpad vrijlaten voor de rijen.

mailto:secretariaat@mclint.be


Schoolafspraken
- Fluohesje van 1 oktober tot en met 1 maart

- Bij luizen steeds de school verwittigen, 
kriebelteam zoekt versterking. Eerste dag luizen: 
‘s avonds thuis behandelen, volgende dag 
controle.

- Jaarthema en projectweek vanaf 18 februari: 
Holderdebolder, schatten op zolder!

- Medicatie op school kan met doktersbriefje 
(jaarlijks hernieuwen)

- Eén ongezond extraatje in de brooddoos mag

- Geen speelgoed van thuis meebrengen





Klasafspraken
- Agenda: dezelfde als 2de klas: wekelijks handtekenen

- Een taakje op maandag, dinsdag en donderdag

- Opgave overschrijven in klein schriftje

- Zwem- en bibliotheekdata vooraan in agenda/website

- Zwemmen: 18/9, 22/1, 30/4 (Waterperels Lier)

- Andere rij, andere middagregeling: in agenda

- Toetsen die geleerd moeten worden 1 week vooraf 
aangekondigd = niet vaak!

- Toets klaar?  Met groen nakijken en afvinken

- Toetsenmap en dicteeschrift handtekenen op maandag 
(ten laatste vrijdag terug mee), mediaan = 7,5/10

- Juf of meester bereiken in de klas, via agenda of mail





Klasafspraken
- Traktatie verjaardag: snoep beperken, drinken 

niet nodig

- Bibliotheekbezoek op dinsdagnamiddag: kaart 
nodig om boeken te ontlenen

- Abonnement Zonnestraal kan, moet niet

- Doosje met papieren zakdoekjes?

- Sport tussen de middag door meester Frank, zang 
door juf Christel en juf Griet

- Elke morgen ‘parate kennis’, Bodymap

- Startdagen axen door bos: laarzen?

- Zorg en zorg+ door juf Els





1. Zorg in 3e -5e en 6e leerjaar.

2. Vooral hulp in de klassen met de klemtoon op 
ondersteuning bij rekenen en spelling

3. Soms ook in de zorgklas in een klein groepje

4. Extra oefenen op technisch lezen met leeskaft

5. Sommige sterke lln krijgen uitbreidingsleerstof

6. Leestoetsen 3x per jaar in 3elj.om het leesniveau 
van de kinderen te bepalen. (eind sept., eind jan. en 
eind mei) 





7. Ook 2x per jaar LVS-toetsen (eind sept. , begin 
febr.); dit is een genormeerde toets rekenen en 
spelling waarin we kunnen nagaan wat verwacht 
wordt dat kinderen kunnen op dat tijdstip van het 
schooljaar
8.Oudercontacten worden steeds samen met de 
klasleerkracht georganiseerd.
9. Samen-werken is belangrijk 
10 Te bereiken via juf.els@mclint.be





Taal/spelling
Taal:
- De Taalbende probeert van taal een avontuur te maken door o.a. 

leuke thema's 'De boefjes', ‘Chocolalala’, 'Daar schuift ze uit', ...
- Gebruikt een rijke woordenschat, teksten uit leesboeken, eigen 

Taalbendeteksten geschreven door bekende jeugdauteurs
- Technisch lezen oefenen op www.ambrasoft.be
Spelling: 
- Veel aandacht aan verenkelen en verdubbelen
- Bundel met dicteewoordjes en schema’s in postmap
- Wekelijks dictee (dicteeschrift kaften, handtekenen)
- Achteraan dicteeschrift lijst ‘Mijn moeilijke woorden’
- Spelling oefenen op www.ambrasoft.be

http://www.ambrasoft.be/
http://www.ambrasoft.be/


De Taalbendeleden

geschreven door Marc De Bel



Rekenen
- Getallenkennis en hoofdrekenen tot 1000  (eerste 

huiswerkboekje herhaalt tot 100)
- Nieuw: gebruik A5-schriftje (automatisatie en tempo)
- Cijferen start tweede trimester
- Breuken: vooral werken met stambreuken bv. 1/6 
- Tafels blijven belangrijk (x en :) oefenen op 

www.ambrasoft.be
- Meetkunde: hoeken en enkele vlakke figuren
- Metend rekenen: veel gebruiken! Zelf betalen, wegen, klok 

aflezen, meten enz.
- Leren werken met correctiesleutels (zelfstandig werken)
- Véél oefenstof: basis-, uitbreidings- en verdiepingsoef.
- Gebruik pc: op eigen niveau werken met 

www.ambrasoft.be

http://www.ambrasoft.be/
http://www.ambrasoft.be/




Wereldoriëntatie
- W.O.: ‘Wetenschappen en techniek’ en ‘Mens en 

maatschappij’
- Afval: bezoek containerpark (10-09), actie Zero 

Afval van GoodPlanet (23-11)
- Beroepen: beroep op ouders voor een 

beroepenbeurs (05-10)
- Herfstwandeling met natuurgids Fort V te Edegem 

(26-10)
- Speelgoed: onderzoek naar invloed reclame
- Vrije keuze: in klas in groep werken aan 

spreekbeurt 
- Kerstspel (wij zijn het koor) op 21-12 om 10.45 uur





Wereldoriëntatie
- Ik kom er wel: bezienswaardigheden en 

windstreken
- Plattegrond: klas - school - park - Lint (bezoek 

gemeentehuis en heemmuseum)
- Gezondheid: bezoek kinderziekenhuis (3A op 31-

01, 3B op 07-02, 3C op 11-02), klasbezoek?
- Techniek: proefjes, computer demonteren 
- Amfibieën: vijverbezoek, spreker Natuurpunt, 

paddenoverzet in het voorjaar op vrijdagavond
- Uitstappen: te voet, fiets, bus of auto 
- Vervoer met auto, data liggen al vast: 

herfstwandeling op 26-10, kinderziekenhuis zie 
boven (invulformulier voor kilometervergoeding 
op secretariaat)





Mediaopvoeding
- Gebruik maken van wikipedia, spreekwoord.nl e.d. 
- Deze websites gebruiken (bv. toets van W.O.)
- Werken met Word, een mindmap opbouwen, 

mailen naar thuisadres, tekenen met Paint, 
beginnend programmeren met Scratch/Code, 
robotfoto maken, graffiti tekenen, plattegrond 
ontwerpen enz.

- Links voor het derde leerjaar op Symbaloo
- Een fototoestel hanteren en een fotoverhaal 

opbouwen met Windows Photostory
- Huistaakjes op www.bingel.be, www.ambrasoft.be
- Gepast leren gebruik maken van de pc

http://www.spreekwoord.nl/
http://www.mclint.be/index.php/2015-12-07-16-52-00/history-13/faqs-10/history-12
http://www.bingel.be/
http://www.ambrasoft.be/




Axen en Bodymap
- Axen: Gerichte activiteiten
Bever maakt fruitsaté voor poes, poes is dankbaar
Leeuw hypnotiseert kameel, kameel is volgzaam
Wasbeer geeft complimentjes
Steenbok beslist een huistaak niet te maken (blauw 

kaartje)
…
- Bodymap:
Maandelijks worden nieuwe oefeningen aangebracht, die 
dagelijks herhaald worden





En verder…
- Brengen we de godsdienstlessen in de praktijk en 

gaan we een askruisje halen, bezoeken we de 
begraafplaats

- Duiken we verder in het Franse bad
- Gaan we 1x per trimester zwemmen op 

dinsdagnamiddag in Lier
- Hebben we turnen op dinsdag en vrijdag
- Hebben we een sportdag, een parkloop (anders dan 

vorige jaren), een sponsorloop (15-05) en gaan we 
bowlen als extra sportactiviteit

- Fietsen we naar Lier op 27-06 (Zimmertoren, 
stadhuis, begijnhof, rondvaart)

- Mogen we op school geen adressenlijst meer 
opmaken

- Klasbezoekje



Dit alles meebeleven?

www.mclint.be


