
Welkom in het 5de

leerjaar !



Klastitularissen van het 5de

leerjaar

5A Stijn De Winter 

5B Henk Soetaert en Ann Tillon

5C Chimène Gevenois



5A – Stijn De Winter

Bij eventuele problemen, vragen, …

Contact opnemen:
▪ Persoonlijk in de klas voor of na schooltijd
▪ Per e-mail: stijn.dewinter@sgkba.be

▪ Via de klasagenda



5B - Henk Soetaert / Ann 
Tillon

Bij eventuele problemen, vragen, …

Contact opnemen:
▪ Persoonlijk in de klas voor of na schooltijd
▪ Per e-mail: henk.soetaert@sgkba.be

ann.tillon@sgkba.be 
▪ Via de klasagenda



5C – Chimène Gevenois

Bij eventuele problemen, vragen, …

Contact opnemen:
▪ Persoonlijk in de klas voor of na schooltijd
▪ Per e-mail: chimene.gevenois@sgkba.be
▪ Via de klasagenda



Collega’s van het 5e leerjaar

juf Evy Schoukens zorg + 

rekengroep 4

meester Dries Dierickx turnen

meester Sander Lievens turnen



BELANGRIJK !!!

Website vijfde leerjaar:

vijfdeleerjaaresplanade.weebly.com
✓ zelfstandig oefenen

✓ ‘thuisonderwijs’ in geval van ‘lock-down’

Website van de school:

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

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


Hoogtepunt 5e leerjaar:

maandag 29 maart 2021 – vrijdag 02 april 2021

Adres: 

Sport Vlaanderen Nieuwpoort – Wittebrug

Brugse Steenweg 9

8620 Nieuwpoort

→ Concrete info volgt later

Zeeklassen



Zeeklassen – ‘Wittebrug’



Korte toelichting bij enkele 
vakken

Nederlands (taal / spelling)

Methode: Verrekijker 5

▪ ‘Kijkers’ voor taal en spelling

▪ ‘Taalwijzertje’ + ‘Loepje’ als onthoudboek

▪ oefenschrift spelling 

▪ de woordjes van elke les twee keer inoefenen

▪ dictee elke donderdag !!

▪ leesfolio

▪ 3 boeken + bijhorende opdrachten

online oefenen → KWEETET



Wiskunde:

Nieuwe methode: Wiskanjers 5

▪ 7 losse werkboekjes (‘blokken’)

▪ rode kleppenmap voor kopieerbladen

online oefenen → SCOODLE PLAY

Werkwijze:

▪ lessen gaan door in rekengroepen!!!



Wereldoriëntatie:

Methode: Mundo

▪ werkmap met focusthema’s

▪ Bronnenboek

▪ contractwerk

Godsdienst:

Methode: Land in zicht 5

▪ map met kopieerbladen



Frans: 

Methode: Eventail – Junior En action!

▪ boek (Livre de l’élève) + werkboek (Cahier d’activités)

▪ werkwoordenmap

▪ oefenschrift

▪ de woordjes van elke les twee keer inoefenen!

online oefenen → BINGEL



Online extra oefenen!!!

▪ lln. ontvangen een inlognaam + wachtwoord

→ zie ook sticker in agenda!

▪ Taal / spelling / wero → KWEETET

▪ Frans → BINGEL

▪ Wiskunde → SCOODLE PLAY



Organisatie wiskunde

Grote verschillen in niveau 

differentiëren = onderwijs op maat!

▪ kleinere klassen: meer mogelijkheden om iedereen 
individueel en gerichter te gaan begeleiden

▪ les in rekengroepen (A-, B – en C-klas door elkaar)

▪ selectie van oefeningen die iedereen moet maken en 
uitbreidingsoefeningen voor de snelle lln.

▪ leerlingen met moeilijkheden voor wiskunde volgen een 
apart leertraject (RG 4 = zorg door juf Evy)



Wat met verbeteringen?

Frans: 
▪ alles wordt verbeterd aan bord
▪ oefenmogelijkheden op bingel.be

Wero:
▪ veel wordt klassikaal gemaakt en verbeterd aan bord
▪ oefenmogelijkheden op kweetet.be

Taal:
▪ alles wordt klassikaal verbeterd aan bord
▪ oefenmogelijkheden op kweetet.be

Wiskunde:
▪ klassikale verbetering aan bord
▪ soms correctiesleutel
▪ oefenmogelijkheden op Scoodle Play

We verwachten dat de kinderen de verbeteringen juist

overnemen of zichzelf streng controleren!

Fout overschrijven = fout studeren!!!



Praktische afspraken

Agenda: 
• wekelijks tekenen (eventuele communicatie met leerkracht)

Toetsen:
▪ elk weekend tekenen
▪ grote toetsen worden ruim op voorhand meegedeeld
▪ kleine toetsen kunnen kort volgen op het aanleren van nieuwe leerstof 

(bvb. ‘Je comprends…’)

Huistaken:

soms veel huiswerk door:
▪ verwerking nieuwe leerstof
▪ voorbereiding op nieuwe les
▪ vooraf leren plannen (belangrijk in 5e leerjaar!!!)

Vaak NIET in orde = attitude + extra taak of inhalen tijdens speeltijd



Schoolafspraken

Schoolpas (aan schooltas):

Bandjes
▪ Groen bandje: de lln mogen alleen naar huis gaan
▪ Rood bandje: de lln moeten wachten tot de ouders hen komen 

afhalen
▪ Blauw bandje: soms wel, soms niet alleen 

Drank- en maaltijdsysteem:
▪ op maandag betalen de lln hun bonnetjes cash
▪ op maandag krijgen de lln hun bonnetjes voor die week
→ nieuwe prijs warme maaltijd = € 3,75!!!

boterhammen worden in de klas opgegeten

Verloren voorwerpen:
▪ zie kapstok en doos op de kleine speelplaats



Aankomen op school

▪ 1ste leerjaar → gele poort / kleine speelplaats

▪ 2de – 6de leerjaar → blauwe poort

▪ VERPLICHT handen ontsmetten bij het binnenkomen!

▪ Ouders stappen niet mee binnen.

▪ Ouders dragen een mondmasker aan de schoolpoort!!!



Turnen 5e leerjaar:

▪ Gelieve in ALLE kledij de naam te zetten

▪ Indien men niet kan turnen/zwemmen => doktersbriefje of briefje 
ouders

▪ Turnen op dinsdag en donderdag

▪ Zwemmen elke woensdag tot aan de kerstvakantie



Wat bij ziekte/afwezigheid? (053/21.16.44)

▪ VERPLICHT voor 09.00 uur de school verwittigen!!!

▪ Afwezigheidsbriefje meebrengen 

▪ Meer dan 3 dagen afwezig = doktersattest

▪ Vanaf 5 halve dagen onwettig afwezig → opstart CLB-dossier

▪ Bij lange afwezigheid: alle werkboeken op school laten brengen



Verjaardagen:

▪ Géén snoep of drankjes!!!

▪ Enkel apart verpakte producten (wafels/koekjes/…)

Schooluren: WEES OP TIJD!!!

▪ ‘s morgens: start om 8.30 uur

▪ ‘s middags: einde om 11.40 uur of 12.05 uur op woensdag

▪ poort terug open om 12.55 uur 
start lessen om 13.10 uur

▪ einde lessen om 15.30 uur

▪ opvang tussen 07.00 uur en 18.00 uur

Indien de poort dicht is 

=> aanmelden aan de gele deur   (secretariaat)



Verlaten van de school

▪ 1ste, 2de en 3de leerjaar → gele poort + oudere broer/zus

▪ 4de, 5de en 6de leerjaar → blauwe poort

▪ Groene bandjes stappen onmiddellijk door naar buiten

▪ Blauwe en rode bandjes stappen naar de grote speelplaats

Fietsers: enkel fiets ophalen bij het verlaten van de school



Jaarkalender: overzicht 

september:

16/09 dag van de sportclub

25/09 pedagogische studiedag (vrijaf)



oktober:

01/10 misviering

04/10 eerste communie

12/10 start ‘week van het bos’

14/10 vrijaf

15 /10 klassemuziek
of
29/10 klassemuziek

16/10 schoolfotograaf

23/10 rapport 1 / dag van de jeugdbeweging

31/10 herfstvakantie (t.e.m. 8/11)



november

10/11 Sint - Maarten

11/11 Wapenstilstand (vrijaf)

13/11 film

???/11 bezoek aan Technopolis

25/11 pedagogische studiedag (vrijaf)

december

15/12 rapport 2 + oudercontact

17/12 misviering

18/12 film

19/12 kerstvakantie (t.e.m. 03/01)



januari

25/01 

of klassemuziek

26/01

27/01 vrijaf

februari

09/02 dikketruiendag

13/02 krokusvakantie (t.e.m. 21/02)

26/02 rapport 3



maart

15/03 pedagogische studiedag (vrijaf)

29/03 5+6de lj - zeeklassen te Nieuwpoort (t.e.m. 02/04)

april

03/04 paasvakantie (t.e.m. 18/04)

30/04 rapport 4 / misviering



mei

12/05 vrijaf

13/05

en Onze – Lieve – Heer Hemelvaart (vrijaf)

14/05

24/05 pinkstermaandag (vrijaf)

30/05 schoolfeest

juni

29/05 misviering

30/05 rapport 5



Tot slot nog dit…

Een OPEN relatie met u, als ouders, is een GEZONDE 
relatie …

Zijn er problemen, vragen, wensen… ,
aarzel niet om ons te contacteren!!


