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Welkom in onze klas!
begeleiders
Mijn klasbegeleider

Robin Vuylsteke

Te bereiken op
vossengroep@dedorpsparel.be

Ik krijg ook les van
Ruth Vanbeiren: lichamelijke opvoeding
Ine Vandecaveye: Ondersteuning L4 + zorg
Annelien Degryse: Katholieke godsdienst
Zakia Ettaibi: Islamitische godsdienst
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Dagverloop en weekschema
maandag

dinsdag

woensdag

donderdag

vrijdag

08:35 –
09:00

forum

agendacontrole (lezen)

agendacontrole (lezen)

agendacontrole
(lezen)

agendacontrole (lezen)

09:00 –
09:25

agenda invullen +
huiswerk uitdelen en
overlopen

09:25 –
09:50

toets/huiswerkverbetermoment

09:50 –
10:15

dictee + verbeteren
boekenkring

weetjeskring

rekenen

rekenen

(Robin l3, Ine L4)

rekenen – metend
rekenen (Robin l3, Ine

actuakring

tafeltoets + EWT

L4)

rekenen
pauze

10:35 –
10:55
10:55 –
11:20
11:20 –
11:45
11:45 –
12:15

schoonschrift

taal

2 wekelijks
(zorggroepje)

initiatie frans/engels

sterk rekenwerk of
remediëring

EWT

spelling (Robin l3, Ine L4)
EWT

kloklezen (Robin l3, Ine L4)

2 wekelijks
(zorggroepje)

project
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sport

vrije tekst of extra
inoefenmoment
middag
13:30 –
13:55
13:55 –
14:20

rekenen

project

levensbeschouwing

atelier

pauze
14:35 –
15:00
15:00 –
15:25
15:25 –
15:50

atelier
taal

levensbeschouwing

project

vertelkring

vertelkring
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kringen
Er worden doorheen het schooljaar 4 soorten kringen gehouden:
- vertelkring: In deze kring wordt er iets verteld of getoond. Kinderen leren gericht vragen
stellen en luisteren naar elkaar. Hiervan wordt een verslag opgemaakt door de
journalist van de week.
- boekenkring: Een gelezen boek wordt voorgesteld aan de hand van een mindmap.
- actuakring: Het is belangrijk dat ook kinderen de actualiteit volgen. In deze kring wordt er
door jouw parel een nieuwsfeit voorgesteld.
- weetjeskring: Hier wordt voortgebouwd op de dierenkring uit de eerste graad. Het
Onderwerp van de kring kan niet van alles zijn. Het gekozen onderwerp
wordt eerst goedgekeurd door mij.
Een boeken -, actua -, of weetjeskring mag via PowerPoint of Google presentaties worden
voorgesteld. Hiermee leren de kinderen in het begin van het schooljaar werken.

vakken
wiskunde _ methode: Katapult
- We leren hoofdrekenen (optellen, aftrekken, vermenigvuldigen en delen) tot 1000 (3de
leerjaar) en tot 100 000 (4de leerjaar).
- We cijferen tot 1000 (3de leerjaar) of 100 000 (4de leerjaar).
- We leren rekenen met kommagetallen (4de leerjaar).
- We lezen de klok af tot op 1 minuut nauwkeurig (3de leerjaar) en tot op een seconde (4de
leerjaar).
- We werken met inhouds - , lengte – en gewichtsmaten en zetten die om.
- We doen aan geldrekenen.
- We werken met de kalender.
- We werken met de thermometer.
taal _ methode: Verrekijker (taalbeschouwing en spelling), Karakter (schoonschrift)
- We leren of herhalen verschillende zinsdelen (onderwerp, persoonsvorm, bijvoeglijk
naamwoord, …).
- We leren of herhalen de verschillende soorten zinnen (mededeling, uitroep, bevel, vraag).
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- We leren verschillende tekstsoorten.
- We herhalen spellingsmoeilijkheden uit het tweede of derde leerjaar.
- We vervoegen werkwoorden in de tegenwoordige en in de verleden tijd.
- We passen de spellingsregels toe tijdens het vrij schrijven.
- We oefenen het begrijpend en het technisch lezen (dagelijks) verder in.
- We herhalen de aangeleerde hoofdletters uit het tweede leerjaar (3de leerjaar).
Wereldoriëntatie
Wereldoriëntatie zit verweven in onze vrije projecten en themaweken. Tijdens de vrije
projectweken wordt dieper ingegaan op onderwerpen die groeien vanuit de groep. Hier
werken we aan doelstellingen die aangereikt dienen te worden in een 2de graad. Het gebeurt
ook dat het onderwerp dat leeft bij de kinderen doelstellingen bevat die pas in een 3de graad
bereikt dienen te worden.
Tijdens themaweken behandelen we onderwerpen die verplicht aan bod dienen te komen in
een 2de graad lager onderwijs.
Doorheen de project – en themaweken werken we ook rond muziek, techniek en ICTvaardigheden.
atelier
Tijdens de atelierwerking komen vakken als beeld, drama en muzisch bewegen aan bod.

klasafspraken
- Tussendoortjes: Op school wordt gewerkt met een koek- en fruitpakket. Je kan daarvoor
inschrijven, dan krijgt jouw parel elke voormiddag een koek en elke
namiddag een stuk fruit. Dit is niet verplicht, tussendoortjes meegeven van
thuis kan natuurlijk ook.
- Drank: Er wordt water voorzien door de school. Het is handig om een herbruikbare (!)
drinkfles mee te geven. Die mag op de bank blijven staan.
- Agenda: Deze moet dagelijks ondertekend worden en is een belangrijk
communicatiemiddel tussen ouders en begeleider.
- Huiswerk: Er is wekelijks een verplichte taaltaak en een rekentaak. Daarnaast worden er
vrijblijvend oefeningen klaargezet op een online oefenplatform (verdere info
hierover wordt in het begin van het schooljaar meegedeeld).
- Kledij: Een fluohesje in het lager is verplicht. We wandelen immers dagelijks van en naar
Het KSA-terrein.
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Turnen en zwemmen
- turnkledij: een korte donkere (donkerblauw of zwart) turnbroek, een T-shirt van
school en sportschoenen met een witte zool zijn verplicht.
- topturnhal: Doorheen het schooljaar gaan we geregeld naar de topturnhal (sporthal Tielt).
Op die manier krijgt jouw parel de kans om aan toestelturnen te doen.
- zwemmen: We gaan een heel aantal beurten na elkaar zwemmen. Zwemvaardigheden
komen dan aan bod.

Agenda en huiswerk / huiswerkklas
De agenda wordt dagelijks gecontroleerd op een handtekening en eventuele mededelingen
van u als ouder.
Zowel de reken – als de taaltaak worden op maandag meegegeven in een huiswerkmapje.
De rekentaak wordt ingediend op woensdag, de taaltaak op vrijdag. Het huiswerk kan thuis
of in de huiswerkklas gemaakt worden.
Voor meer info over de huiswerkklas verwijzen we naar de infobrochure die je op onze
website vindt.

materiaallijst
- tassen: Een schooltas (groot genoeg om kaften A4- formaat in te stoppen).
: Een sporttas/sportzak.
- Zwem – en turngerief: 1 grote en kleine handdoek.
: Een badpak of zwembroek.
: Een haarborstel.
: Een t-shirt van de school + turnbroekje.
: Turnpantoffels of sportschoenen met een witte zool.
- mappen: Een postmap met 3 flappen en een elastiek.
- allerlei: Een schilderschort, mag gerust oud hemd van mama of papa zijn.
: Kaftpapier + etiketten.
: Een pennenzak (schrijfgerief wordt door de school voorzien).
Gelieve ook voor thuis een potlood, gom en kleurpotloden te voorzien voor de huistaak.

7

Kaften boeken
Elk schrift, werk- en handboek dat meegegeven wordt, mag gekaft en van een etiket
voorzien worden.
Hierop schrijf je de naam van jouw kind, de klas (L3 of L4) en de naam van het boek + A of B
deel. In het A-deel wordt eerst gewerkt.
Een voorbeeld:
Een voorbeeld:

Jules De Keyser
L3
Spelling B
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Welkom in onze school!
In onze infobrochure, te vinden op www.dedorpsparel.be, vind je heel wat informatie over
onze school (praktische zaken, maar ook meer info over onze visie en hoe we die in de
praktijk omzetten). Neem deze zeker eens grondig door alvorens het schooljaar start. We
vestigen hieronder nog even de aandacht op enkele zaken:

1 september
Op 1 september zijn ouders en kinderen welkom voor een koffie en ontbijtkoekje op onze
speelplaats. We geven samen het startschot. Om 9.00 uur vertrekken de kinderen dan
richting hun eigen klas.
communicatie
Wij communiceren hoofdzakelijk via Gimme. Daarop worden alle brieven vanuit directie en
begeleiders gebundeld, je vindt er een jaarkalender terug,… Zo hoeven we geen papieren
mee te geven naar huis. Onze begeleiders voegen je toe en vanaf dan ontvang je een bericht
in je mailbox wanneer een nieuw Gimmebericht werd opgemaakt. Is de werking je niet
volledig duidelijk? Durf te vragen! We helpen je graag verder.
Wekelijks wordt het klasnieuws op de website geplaatst. Onze begeleiders doen hun
uiterste best om je op die manier een prettige inkijk te geven in de klas. Er wordt een
overzicht gegeven van de afgelopen week, jarigen worden in de kijker gezet, je vindt
onderaan een overzicht van komende activiteiten,… Zeker de moeite waard om wekelijks te
checken. En het is ook een aanrader om eens te kijken wat ze in onze andere groepen doen.
afspraken rond het vieren van verjaardagen
Corona zorgde ervoor dat we enkele principes overboord moesten gooien, maar we keren
nu graag terug naar onze vroeger gemaakte afspraken. Trakteren voor een verjaardag
vinden we heel leuk, maar is geen verplichting. Wil je trakteren? Hou dan rekening met
onderstaande afspraken:
-

Een koek, taartje, fruitbrochette, gezond sapje,… vind we lekker. We zien liever geen
snoep, chips of chocolade op school.
Een klasgeschenkje mag (een leuk boek, een spelletje,…), individuele geschenkjes
niet.
Kom je graag iets maken samen met de kinderen (iets bakken, een tasje soep
maken,…)? Bespreek het met de begeleider. We vinden zeker een geschikt moment!
Probeer een grote hoeveelheid aan verpakkingsmaterialen te vermijden.
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stiptheid
We starten graag stipt aan onze dag. Om 8.35 uur beginnen de lessen. We starten graag stipt
aan onze dag. Om 8.35 uur beginnen de lessen. Om 8.30 uur spelen we een herkenbaar
muziekje af, het signaal voor de kinderen om hun spullen te pakken, nog even naar het toilet
te gaan en in de rij te gaan staan. Om 8.35 uur vertrekken de rijen richting klas. Zorg je dat je
zeker op tijd bent zodat jouw kind om 8.35 uur in de rij kan staan? Kinderen van het lager
mogen afgezet worden aan het hekje op de parking. Afhalen kan ’s avonds om 15.50 aan de
lokalen aan de KSA.
maaltijden
’s Middags kan er warm gegeten worden op school (meer info in de infobrochure). Je kiest of
je je kind inschrijft voor een dagelijkse warme maaltijd voor het hele schooljaar, of als je
liever maandelijks een keuze doorgeeft.
Voor de maand september vind je het menu nu op de website (onder maaltijden). Je kan je
keuzes doorgeven tot maandag 30 augustus aan Els (secretariaat@dedorpsparel.be).
Op school drinken we water overdag. Een melkdrankje kan eventueel voor de opvang.
schilouders en andere vrijwilligers
Wij geven onze leerlingen vers fruit op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag. Om dat
fruit geschild te krijgen, doen we graag beroep op enkele vrijwillige handen. Kan jij op een
ochtend ietsje langer blijven (wekelijks, tweewekelijks,…) en wil je met plezier meewerken
aan ons fruitproject? Geef een seintje aan Ine (directie@dedorpsparel.be). Een tasje koffie
én eeuwige dankbaarheid komen jouw richting uit.
Help je graag op een andere manier mee? Dat kan zeker! We zullen regelmatig een warme
oproep doen voor een werkdag, het mee begeleiden van een uitstap, een ouder die iets kan
brengen tijdens onze keuzedagen,…
wijziging adres / telefoonnummer
Wijzigt je adres, telefoonnummer, e-mailadres,… doorheen het schooljaar? Speel dit dan
zeker door aan het secretariaat, zodat we je altijd kunnen bereiken indien dit nodig is.
boterhammetje ’s morgens
Om zeker te zijn dat niemand met honger aan de dag begint, bieden we vanaf dit schooljaar
’s morgens een boterhammetje aan. We werken volgens volgend principe: wie dat wenst
kan eenmalig een klein bedrag betalen (komt op de schoolfactuur) en daarmee kopen wij
onze broodjes. Jouw kind kan dan meesmullen ’s morgens, maar ook klasgenootjes voor wie
een dagelijks uitgebreid ontbijt geen evidentie is krijgen de kans om met een gevulde maag
de lessen aan te vatten. Maakt papa, oma of de buurvrouw graag een potje confituur en heb
je er enkele over? Bij ons zijn ze welkom!
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afval vermijden
We vermijden zoveel mogelijk afval op school. Boterhammen komen mee in een stevige
brooddoos, water kan je meebrengen in een herbruikbare drinkfles. Breng je zelf een koek
mee in een doosje? Kijk dan in de winkel voor koeken die niet apart verpakt werden. Dat
scheelt een hoop plastic!

smartphones + netetiquette
Smartphones horen niet thuis op school. Toch een smartphone mee? Die wordt dan ’s
morgens afgegeven aan de begeleider en ’s avonds terug meegegeven naar huis.
Sinds enkele jaren krijgen wij nu en dan een melding van een ouder over online gedrag dat
niet door de beugel kan. In de klas wordt dit bespreekbaar gemaakt, maar opvolging is voor
ons moeilijk. Als je zaken thuis opmerkt, mag je ons altijd op de hoogte brengen.
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