
Werking van het derde leerjaar.



Wat we door corona niet kunnen doen…

 Belang van een contactavond?

 Inzicht geven in de leerstofmoeilijkheden.

 Werking van de klas toelichten.

 Rapporteringsysteem verduidelijken.

 Praktische punten overlopen.

dus pakken we het even anders aan…



Leerkrachten derde leerjaar

 3A: Juf Sigrid 3B: Juf Hilde 3C: Juf Liesbeth



Turnleerkrachten

 meester Sander meester Dries

 De turnlessen gaan door op: maandag, donderdag en 
vrijdag.



De verschillende leergebieden
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GODSDIENST

 Gebruik van de methode: Land In Zicht

 Aangepast aan het katholieke leerplan godsdienst

 12 thema’s: vaste route

 Aandacht voor verschillende culturen.

 Wij zijn een katholieke school = 4 schoolvieringen, indien geen 
coronamaatregelen (begin schooljaar, Kerstmis, vasten, einde 
schooljaar.)



TAAL
 Methode: Verrekijker
 Wat is Verrekijker?

❑ Twee pakketten binnen één methode:
❑ taal (8 kijkers)
❑ spelling (4 kijkers)

❑ De nadruk ligt vooral op  4  vaardigheden van taal:
❑ luisteren = doelgericht naar een tekst luisteren.
❑ spreken
❑ vloeiend lezen : extra aandacht voor lezen in het 3de leerjaar.  

Om de 2 weken wordt er dinsdag tijdens het laatste lesuur 
niveaulezen     

voorzien.
❑ schrijven

❑ Taalwijs: oefeningen op woordsoorten, zinsbouw, soorten zinnen, … .
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WISKUNDE
 Gebruikte handleiding: Wiskanjers

 Getallenkennis= inzicht in de natuurlijke getallen.

 Rekenvaardigheid

- Bewerkingen= bewerkingen uit het hoofd oplossen tot 1000.

- Cijferen =  het onder elkaar rekenen.

 Meten en metend rekenen=  gebruik maken van maten 

(m, l, kg,…)

 Meetkunde=  vormen bekijken, vergelijken en classificeren.

 Logisch en wiskundig denken = toepassingen / vraagstukken.
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WERELDORIËNTATIE
 Gebruikte handleiding: Mundo.
 Negen themaboekjes of focusthema’s 

behandelen de verschillende domeinen.
 Online in te oefenen op: 
http://www.educatief.diekeure.be/mundoleerling

 Verkeer: Knipperlicht
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MUZISCHE OPVOEDING
 Aandacht voor de verschillende muzische domeinen:

 beeld (knutselen).

 muziek (zingen, musiceren, klasconcerten → Klassemuziek).

 bewegingsexpressie.

 dramatische expressie (gedichten, toneelvoorstelling in De 
Werf).
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SOCIALE VAARDIGHEDEN

 Wellevendheid= beleefdheid in de klas.

 Sociale gerichtheid= aan anderen denken.

 Stiptheid= zich aan afspraken en schoolreglement houden.

 Inzet= zich inspannen om er het beste van te maken.

 Aandacht= opletten.

 Zelfstandigheid= alleen taken tot een goed einde brengen.

 Nauwkeurigheid= precies werken.

 Volharding en vlijt= blijven doorwerken.
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VARIA
• Handen ontsmetten bij het binnenkomen van het 

schoolgebouw.  Er is een mondmaskerplicht voor iedereen 
vanaf 12 jaar bij het betreden van de school.

• Poorten (vanaf 8.00: blauwe poort open).

• Pasjessysteem boekentas.

• Verlaten van de school: via de gele poort.

• Telefoonnummers in agenda op het eerste blad invullen.

Gelieve wijzigingen steeds door te geven.

• Bij afwezigheid: school verwittigen voor 9.00 uur op het 
nummer 053/21.16.44
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VARIA
• Toetsen worden elke vrijdag meegegeven en genaamtekend

door de ouders.

• Rapportbedeling: 5 rapportperiodes per schooljaar.

• Huiswerk: 

-> maandag en dinsdag: rekenen

-> donderdag en vrijdag spelling

-> 3 maal een huiswerk niet gemaakt = extra taak

• Turnkledij naamtekenen.

• Verjaardagen (geen drank of slagroomtaarten WEL apart 
verpakte koekjes).



VARIA
• Dubbele briefwisseling (melden in agenda).

• Oudercontacten: 15 december 2020 en 28 juni 2021.

• Schoolwebsite: http://www.smi-aalst.be/index.php/esplanade

• Klaswebsite derde leerjaar: 
www.derdeleerjaaresplanade.weebly.com

• Studietoelagen: moeten niet meer aangevraagd worden door 
ouders (automatisch via groeipakket)
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3A – juf Sigrid: sigrid.debolle@sgkba.be
3B – juf Hilde: hilde.dedecker@sgkba.be
3C – juf Liesbeth: liesbeth.janssens@sgkba.be
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