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Welkom in onze klas!
de klasbegeleider
Liesbeth is de klasbegeleider van de wolven. Ze geeft de vakken wiskunde, taal, spelling, Frans en
project. De onthaalmomenten en de kringen worden ook door haar begeleid. De vakken atelier,
sport, zedenleer, katholieke godsdienst en islamitische godsdienst worden door andere begeleiders
gegeven.
e-mail: wolvengroep@dedorpsparel.be

ons dagverloop en het weekschema
De dag start met het overlopen van de dagplanning. Hiervoor worden pictogrammen gebruikt die aan
het planbord worden gehangen. Tijdens dit startmoment is er ook aandacht om Frans te oefenen.
Wekelijks krijgt een leerling de taak om de datum en het weerbericht in het Frans te vertellen. Dat is
niet gemakkelijk maar ze krijgen hierbij hulp. Fouten maken mag, durf is belangrijk.
Dit is het weekschema van de wolvenklas:
maandag
forum
onthaal

08:35 – 09:00
09:00 – 09:25

09:25 – 09:50
09:50 – 10:15
10:15 – 10:35
10:35 – 10:55
10:55 – 11:20

vertelkring
taalwijs
speeltijd
EWT
wiskunde
(instructie
5de, 6de en
Mila)

11:20 – 11:45
11:45 – 12:15
12:15 – 13:30
13:30 – 13:55
13:55 – 14:20
14:20 – 14:35
14:35 – 15:00
15:00 – 15:25
15:25 – 15:50

Frans (5de)
EWT (6de)
EWT (5de)
Frans (6de)
middagpauze
projectkring
project
speeltijd
project

dinsdag
wiskunde
(instructie 5de,
6de en Mila)

woensdag
wiskunde
EWT
(instructie
5de, 6de en
Mila)
Frans (5de)
EWT (6de)
EWT (5de)
Frans (6de)
speeltijd
creatief schrijven
EWT

EWT

Frans (5de)
EWT (6de)
EWT (5de)
Frans (6de)
speeltijd
spelling
EWT (met Annelien)

donderdag
wiskunde
EWT
(instructie
5de, 6de en
Mila)
Frans (5de)
EWT (6de)
EWT (5de)
Frans (6de)
speeltijd
spelling
EWT

vrijdag
onthaal
wiskunde
(instructie 5de,
6de en Mila)

EWT (met
Annelien)

spelling (met Annelien)
speeltijd
sport (Ruth)

EWT (Annelien alleen)

project

middagpauze
projectkring
project
speeltijd
project

middagpauze
godsdienst/zedenleer

middagpauze
atelier (Ine/Annelien)

Speeltijd
godsdienst/zedenleer

speeltijd
atelier (Ine/Annelien)

vertelkring (Annelien)

de kringen
Vertelkring
Wekelijks is er een vertelkring. De leerlingen krijgen de kans om hun verhaal te vertellen of om een
voorwerp te tonen.
Projectkringen
De leerlingen maken tijdens het schooljaar een aantal kringen waarbij een digitale presentatie wordt
gegeven over een bepaald onderwerp. Er zijn verschillende domeinen waarrond wordt gewerkt.
In het 5de leerjaar wordt er gewerkt aan een kunstkring en een wetenschapskring. De
geschiedeniskring en de makerskring komen aan bod in het 6de leerjaar. Voor beide leerjaren is er de
boekenkring en poëziekring.
De uitleg over de kringen wordt in de klas gedeeld en daarna wordt er thuis aan gewerkt. Voor iedere
kring is er een checklist die de leerlingen kunnen volgen.
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klasafspraken

turnen en zwemmen
Wekelijks gaan de leerlingen gaan turnen of zwemmen. De verplaatsing gebeurt met de schoolbus.
De planning wordt gedeeld via de maandkalender die naar huis wordt meegegeven en de turn- en
zwemmomenten worden ook in de agenda genoteerd.
Leerlingen brengen hun turn- of zwemzak mee naar school. Meer info hierover vind je bij
‘materiaallijst’.

planner en huiswerk / huiswerkklas
Iedere leerling krijgt een planner. Op maandag wordt het huiswerk en de toetsen in de planner
genoteerd.
In de wolvenklas wordt van de leerlingen verwacht dat ze meer gaan plannen ter voorbereiding van
het secundair onderwijs. Wanneer zal ik mijn huiswerk maken? Wanneer zal ik studeren? Hoeveel tijd
moet ik daarvoor vrijmaken? Met welke activiteiten in mijn vrije tijd moet ik rekening houden?
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Van de ouders verwacht ik dat ze de planner dagelijks ondertekenen. Tijdens het weekend bespreken
de ouders met hun zoon of dochter hoe de komende week er zal uitzien Ze noteren samen activiteiten
zoals trainingen, academielessen, verjaardagsfeestjes etc. in de planner. Dat maakt het voor de
leerlingen overzichtelijker om een huiswerk- en studieplanning te kunnen maken.
De leerlingen krijgen 3 huistaken per week. Meestal worden er zaken van wiskunde, spelling en Frans
ingeoefend.
Indien een leerling niet meer weet hoe hij een oefening moet maken, dan mag hij of zij daar een
kruisje bij plaatsen. De oefening wordt dan samen in de klas gemaakt.
Het huiswerk wordt ingediend op vrijdag. Fouten van de week ervoor, worden tegen dan ook
verbeterd.
Voor meer info over de huiswerkklas verwijzen we naar de infobrochure die je op onze website
vindt.

Materiaallijst
schoolmateriaal:
• een schooltas (groot genoeg om kaften A4- formaat in te stoppen)
• pennenzak (schrijfgerief wordt door de school voorzien)
• een elastiekmap met 3 flappen dat moet dienen als huiswerkmap
• schilderschort (mag gerust oud hemd van mama of papa zijn)
• doosje (ongeveer de grootte van een botervlootje voor oefenkaartjes van Frans)
• drinkfles gevuld met water
sport- en zwemmateriaal:
• een sporttas/sportzak
• sportshirt + donkere turnbroek
• turnpantoffels of sportschoenen met een witte zool
• badpak of zwembroek
• handdoek
• haarborstel
U zal de eerste dagen van het schooljaar een brief meekrijgen om een turn T-shirt te bestellen.
kaften boeken
Boeken die moeten worden gekaft, worden meegegeven naar huis op de eerste schooldag. De
boeken worden ook voorzien van een etiket met de naam van de leerling. Ik verwacht dat dit van
iedereen in orde is tegen maandag 5 september.

ICT in de klas
In kader van de ‘Digisprong’ van de onderwijsminister krijgt iedere leerling van de 3de graad een eigen
ICT-toestel ter beschikking in de klas. In de klas kan iedereen gebruik maken van een Chromebook.

4

Om hiermee ten volle aan de slag te kunnen gaan, zullen de leerlingen een e-mailadres krijgen van de
school.
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Welkom in onze school!
In onze infobrochure, te vinden op www.basisschooldedorpsparel.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,… vinden 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.

stiptheid
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.
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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 tijdens 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!
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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