
 

 
 
 

 
 

2020-2021 

 

 

INFOBROCHURE  
1ste leerjaar 

 

 



 
 
 
 
 
 
 

Ik ben  een ‘leeuw’ of ‘koala’  
in het 1ste leerjaar 

 
 
 
 
  

Welkom in de eerste klas 

De eerste week van het nieuwe schooljaar is al voorbij gevlogen! 

Veel vragen zijn waarschijnlijk door de praktijk en door de dagelijkse gang van zaken al beantwoord.  
Veel verwachtingen - al dan niet - ingelost… 

Dankzij de kleuterjuffen, dankzij familieleden en niet in het minst dankzij jullie, als ouders, had jullie 
kind al heel wat vaardigheden onder de knie toen het begin september het klaslokaal binnenwandelde. 

Intussen zijn de eerste woordjes geleerd, zijn de eerste rekenlessen gegeven en zijn we op 
verkenningstocht geweest in onze school.  

       

Jullie hebben vast wel gemerkt dat al deze nieuwe leerstof en indrukken erg vermoeiend zijn voor een 
5-of 6-jarige.  De stap van de 3de kleuterklas naar het 1ste leerjaar is immers niet niks!  

Deze informatiebrochure wil jullie helpen wat meer te weten te komen over de leerstof van het 1ste  en 
de manier waarop wij dingen aanbrengen in de klas, maar je vindt er ook  een heleboel praktische 
zaken en afspraken.  Heb je – na het lezen van dit alles – nog steeds een vraag of wil je gewoon iets 
meedelen aan de leerkracht van je kind, stuur gerust een mailtje! 

     We wensen je een fijn schooljaar toe! 

 

Sanne Denotté, directie 
Karolien Verhassel en Geertrui Stevens, klasleerkrachten 

verwelkoming 



 

      

 

 

1. Samenhang 
- Een leergebied- of vakkengesplitste benadering van de realiteit is niet aan te bevelen. Kinderen 

beleven en ervaren de realiteit immers niet in vakjes. 
 

- De school moet ervoor zorgen leersituaties te 
creëren die voor de kinderen herkenbaar zijn. De 
kinderen moeten de centrale plaats innemen. 
Kinderen dienen zich op de eerste plaats veilig en 
goed te voelen op de basisschool.  

 
- De doelstellingen van het basisonderwijs hebben niet 

enkel betrekking op kennis opdoen. Ook het 
verwerven van inzichten, vaardigheden en attitudes 
met betrekking tot verschillende 
werkelijkheidsgebieden zijn belangrijke 
doelstellingen.  

 
- Daarnaast dienen 'leren leren', 'probleemoplossend denken' en 'sociale vaardigheden' door de 

basisschool heen in verschillende leergebieden aandacht te krijgen. 
 

2. Totale persoonlijkheidsontwikkeling 
- Alle aspecten van de persoonlijkheid dienen, via de aangeboden vorming, in hun ontwikkeling te 

worden gestimuleerd en dit op evenwichtige wijze.  
- Aandacht voor de totale persoonlijkheidsvorming houdt in dat het schoolteam zich beraadt over 

een evenwichtig vormingsaanbod en een evenwichtige activiteitenplanning. 
- De school houdt in haar aanbod niet alleen rekening met de verschillende ontwikkelingsterreinen, 

maar ook met de verschillen in persoonlijkheidsontwikkeling. 
- Aandacht voor de totale persoonlijkheidsontwikkeling impliceert daarom een gerichtheid op 

individualiserend handelingsgericht onderwijs. 
 

3. Zorg 
Een goede interactie tussen kind en leraar, die ook rekening houdt met de thuissituatie, is 
noodzakelijk om tot succesvolle oplossingen te komen. 
- Zorgbreedte heeft te maken met de aandacht die de school aan kinderen wil geven, met de wijze 

waarop ze omgaat met verschillen tussen kinderen. 
- Soepele overgangen van kleuterniveau naar lager onderwijs en tussen leeftijdsgroepen dienen te 

worden gecreëerd. Doorbreken van het traditionele leerstofjaarklassensysteem in de lagere school 
is mogelijk. 

- De schoolteamleden trachten hun onderwijs af te stemmen op de mogelijkheden van de 
individuele kinderen die ze op school begeleiden.  

- Dit impliceert dat de school aan een aantal organisatorische voorwaarden voldoet: 
overlegmogelijkheid, flexibele klasorganisatie, ...  Daarnaast moeten de leraren de attitude hebben 
om met elkaar over hun onderwijspraktijk te overleggen, systematisch te reflecteren op de eigen 
praktijk, de ouders bij het schoolgebeuren te betrekken en open te staan voor nieuwe inhoudelijke 
vormen van onderwijsondersteuning en -remediëring. 

- Zorgen dat kinderen zich goed en geaccepteerd voelen op school, er functioneren en er plezier 
beleven, behoort tot de essentie van zorgverbreding. 

onze visie voor de kleuterschool 
een school met een visie 



 
 

- Een school die werkt aan zorgverbreding, zal differentiatievormen inbouwen met het oog op het 
ondersteunen van elk kind in zijn ontwikkelingsmogelijkheden.  

 

4. Actief leren 
- Actief leren is dus voor het kind een productief proces. Het is leren dat van het kind zelf uitgaat en 

door het kind spontaan als betekenisvol wordt ervaren. Het kind heeft belang bij wat het doet en 
gaat daarom volledig op in het anticiperen en oplossen van problemen.  

- De sociale interactie tussen leraar en leerling en tussen leerlingen onderling is een essentieel 
onderdeel van dit interactief proces. 

- Om actief leren op school te stimuleren, dienen realistische en betekenisvolle probleemsituaties 
(contexten) binnen de leersituatie te worden gecreëerd. 

- Bij actief leren ligt de klemtoon eerder op het verwerken van, dan op de hoeveelheid aan 
leerinhouden. Kennis en inzicht zijn in die mate belangrijk dat zij gekoppeld kunnen worden aan 
denkhandelingen en strategische vaardigheden.  

 Hierdoor worden ze voor het kind hanteerbaar binnen probleemsituaties en worden ze hefbomen 
voor actief leren en ontwikkeling. 

 

5. Continue ontwikkelingslijn 
- Het aangeboden onderwijs wordt zowel naar moeilijkheidsgraad als naar inhoud afgestemd op de 

ontwikkelingsmogelijkheden en -behoeften van de leerlingen. 
- Aandacht voor 'continuïteit' binnen onderwijs betekent ook dat men de drempels tussen de 

verschillende fasen van de schoolloopbaan, tussen leergebieden (zie samenhang), tussen thuis- en 
schoolervaringen van de leerlingen, zo laag mogelijk maakt. 

- De begeleiders van het kind doorheen de basisschool moeten deze continuïteit nastreven. Voor de 
schoolteamleden betekent dit gelijkgerichtheid, stimuleren van een doorlopende leer- en 
ontwikkelingslijn, afspraken maken en nakomen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6. MOS = Milieuzorg Op School 
De voorbije jaren heeft Gavertje Vier zich sterk geprofileerd als milieubewuste school met tal van 
thema’s en prioriteiten waaronder afvalpreventie (sorteren en composteren), een schooltuin en extra 
aandacht voor milieuvriendelijkere schoolmaterialen. Het leverde ons al enkele logo’s op die je als MOS-
school kan verdienen, maar het belangrijkste blijft uiteraard dat onze leerlingen ondertussen gebeten 
zijn door de ‘groene’ microbe en beseffen dat datgene wat Moeder Aarde ons schenkt gerespecteerd en 
verzorgd moet worden wanneer ze een veiligere en gezondere toekomst tegemoet willen gaan. 

 

Gavertje Vier vindt sport, spel en beweging belangrijk. We bieden de kinderen veel ruimte en een 

aantrekkelijke speelplaats om dagelijks voldoende te bewegen. Daarnaast zijn er natuurlijk de 

bewegingslessen in de aanpalende sporthal en de naschoolse sportactiviteiten.  
 

De school promoot al jaren gezonde voeding en tussendoortjes. Frisdrank en andere vruchtendrankjes 
zijn bij ons verboden. Kinderen kunnen naar hartenlust en gratis gefilterd water drinken op school.  

 
Donderdag is het fruit- of groentedag en verwachten we dat elk kind die dag een stuk fruit of groente 
meebrengt.  

 
 



 
 

 
Nederlands 

 
Gebruikte methode:  

Veilig leren lezen, Zwijsen 

 
 
 

 
 
 

 

 
 
 

 
 

 
Met de methode voor aanvankelijk lezen ‘Veilig leren lezen Kim-versie’ van Zwijsen bieden wij de 
kinderen kernwoorden (ik, kim, sim…) aan waaruit er telkens 1 nieuwe letter aangeboden wordt.  

De ankermaterialen zoals het reuzenleesboek, individuele klikklak-boekjes, letterdozen, veilig en 
vlotjes, werkboekjes, schrijfbladen en een computerprogramma zijn de didactische hulpmiddelen die 
worden gebruikt om het leren lezen aangenaam en speels te maken. 

 

            

 

 

Om te leren lezen heb je verschillende vaardigheden nodig.  Je moet al de letters kennen, je korte 
termijn geheugen moet goed genoeg functioneren om deze letters in de juiste volgorde te onthouden 
en bovendien moet je ze aan elkaar kunnen plakken.  (En dan hebben we het nog niet eens over 
‘begrijpen’ wat je leest.) 

Stel je eens voor hoe frustrerend het voor een kind is, als het alle letters kent, die ook prima in de 
juiste volgorde zet, maar het aan elkaar plakken 
(auditieve synthese) lukt niet!  

Zo wordt r-aa-m misschien wel ‘iglo’ of ‘kangoeroe’ of 
‘zeker niet “kip”.’ 

Oefenen is het enige dat hierbij helpt. 

 

 

de verschillende ontwikkelingsdomeinen overzicht van de leergebieden 



 

 

 

Kleine tip:  Als je kind in bad zit, kan je er een leuk spelletje van maken.  

Ouder: “Ik was nu je v-oe-t.”  
Kind: “Voet!” 

(Opgelet: spreek enkel de echte klank van de letter uit en dus niet vee-oo-ee-tee. 
Probeer dat maar eens aan elkaar te hangen!) 

We maken niet alleen gebruik van de ‘hakken en plakken’ methode, maar ook van de ‘zoem’methode 
(zingend spellen). Bijvoorbeeld: vvvvvoooooeeeeetttt. 

Eens die auditieve synthese onder de knie is  (Bij het ene kind gaat dit al wat vlugger dan bij het 
andere.) kan het echte lezen beginnen.  Ook hier geldt: Oefening baart kunst! 

 

Tegen Kerstmis gaat het lezen al vrij vlot en op het einde van het 
schooljaar halen de meeste kinderen zelfs al een leesniveau. (AVI-
leesniveau) 

We nemen twee soorten AVI-niveaus af waarbij de focus bij de ene op 
denkend lezen ligt en bij de andere op technisch lezen. Deze gaan van 
AVI Start tot AVI + waarbij het verwachte en gewenste minimum voor 
het eerste leerjaar AVI E3 is.  

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
Schrift 

 
Gebruikte methode:  

Van In 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
Onze methode is een ‘schrijf-door-methode’. De kinderen moeten hun pen of potlood niet opheffen  
tijdens het schrijven van een woord. De puntjes op de ‘i’ en de streepjes aan de ‘t’ worden nadien gezet. 
 
Belangrijke begrippen hierbij zijn ‘hangbrug’ en ‘wipje’. Beiden verwijzen naar de manier waarop letters 
met elkaar worden verbonden. Wanneer dit bovenaan is – zoals bij ‘voor’ – noemen we dit een hangbrug. 
Onderaan – zoals bij ‘naar’ – noemen we dit een wipje. 
 
Omdat ‘Schrift’ heel moeilijk uit te leggen is met woorden, voegen we hierbij een voorbeeld van de 
schrijfwijze van alle letters. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

overzicht van de leergebieden 



 
wiskunde 

 
Gebruikte methode:  
Reken Maar!, Van In 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
Met de methode ‘Reken Maar!’ leren we – gespreid over het jaar - optellen en aftrekken tot 20.  Verder 
worden alle belangrijke begrippen herhaald en ingeoefend (meer, dikste,…) en gaan we meten, 
schatten, vergelijken, wegen,… 

 

Ook hier willen we even jullie aandacht vestigen op het feit dat een ‘simpel’ sommetje niet altijd zo 
evident is voor een kind, dat hier voor het eerst mee te maken krijgt.  Voor een volwassene lijkt een 
oefening als 7 + 8 = 15 heel vanzelfsprekend.  

Maar laten we even stilstaan bij de stapjes, die je in gedachten uitvoert om tot de juiste oplossing te 
komen. 

 Eerst moet je weten dat het eerste cijfer (7) gewoon blijft staan en dat je het tweede cijfer (8) 
moet splitsen.  

 Dan moet je weten dat je 7 met 3 moet vermeerderen om 10 te hebben. 

 Vervolgens splits je die 8 dus in 3 en 5. 

 Je hebt nu 10 gemaakt met de 7 en de 3, de rest van de splitsing (5) tel je hierbij op  
(10 + 5 = 15). 

 

 

de verschillende ontwikkelingsdomeinen overzicht van de leergebieden 
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De leerkrachten van het eerste leerjaar en de zorgleerkracht vinden het dus helemaal niet evident dat 
een eersteklasser dit zomaar kan.  Dit abstract leren denken is telkens weer een hele prestatie waar wij 
veel bewondering voor hebben.  

 

Wanneer een kind er niet direct in slaagt om deze stapjes zelfstandig uit te voeren, wordt er 
gedifferentieerd gewerkt.  In kleine groepjes, met andere leerstof, een stapje terug tot waar het kind 
de draad nog niet kwijt was, naar de zorgleerkracht,…  Het zijn allemaal mogelijkheden om een kind 
met problemen op rekeninzichtelijk vlak te helpen. 

 

Thuis oefenen voor rekenen is meestal niet nodig.  Wij hebben genoeg tijd, materiaal en ervaring (onze 
zorgleerkracht stond zelf jarenlang in het eerste) om eventuele problemen aan te pakken.  (In de mate 
van het mogelijke, natuurlijk! Wij kunnen - jammer genoeg - ook geen wonderen verrichten.) 

 

 

 

 

Maar wonderen gebeuren vaker bij diegenen die oefenen… en opletten in de klas!!  
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muzische 
vorming 

 
Gebruikte methode:  

schooleigen lessen 

 
wereldoriëntatie 

 
Gebruikte methode:  

Mikado, Pelckmans Uitgeverij 

 

muzische 
vorming 

 
Gebruikte methode:  

schooleigen lessen 
Zwijsen MUVOmap 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Tijdens de lessen Muzische vorming komen alle domeinen aan bod. Beeld, drama, media, beweging en 
muziek. Vaak ook gebruiken we deze lessen om klasoverschrijdend te werken of gewoon lekker samen 
– met heel het eerste leerjaar – dingen te doen. Zo hebben we bijvoorbeeld ‘de speeddate’ waarbij de 
kinderen elkaar door middel van vraag en antwoord tijdens een ‘intieme date’ beter leren kennen én 
die nieuwe, interessante informatie over elkaar ook onthouden en nadien verwoorden. Voor media vind 
je ons vaak in de computerklas waar we historische figuren in een nieuw decor stoppen en hen laten 
bewegen. Verder zingen, tekenen, knutselen en dansen we er op los! 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Bovendien genieten de kinderen op onze school ook van de ‘knowhow’ en de specifieke talenten van de 
leerkrachten tijdens de CARROUSELLESSEN. 

 
Een keer per week wisselen de kinderen van lokaal en volgen ze les bij een andere juf of meester. 
Tijdens zo’n volledige carrousel komen alle domeinen evenwichtig aan bod. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

taalontwikkeling 
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levens-
beschouwing 

 

lichamelijke 
opvoeding  

 

wereld-
oriëntatie 

 
 
 

 

 
 
“De wereld om je heen spelenderwijs leren kennen” of met andere 
woorden “Je oriënteren op de wereld”, dat doen we in de eerste klas met 
de methode MIKADO. We gaan samen met Mika en Do op onderzoek uit. 
Enkele thema’s die aan bod komen gedurende het schooljaar zijn: Weg 
van mijn school, Lila links, Knabbel, Prikkelingen, Graag gedaan… 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
De klastitularissen, die instaan voor de eerstelijnszorg, nemen hier hun volle verantwoordelijkheid terwijl zij 
maximaal kunnen gebruik maken van de expertise van zorgleerkrachten. 
Het zorgteam waar de directeur, de zorgleerkrachten en het CLB deel van uitmaken bespreken de 
leerlingen meerdere malen per jaar. Daar waar zij het nodig achten worden de ouders in de bespreking 
betrokken. Dit laatste kan ook op verzoek van de ouders. 
 
Zo nodig zal de school specialisten van buitenaf betrekken bij het opvolgen en helpen van een kind. Dit 
laatste zal alleen gebeuren na overleg en met goedkeuring van de ouders. 
 
De zorguren worden besteed om alle leerlingen die op één of andere manier aandacht of opvolging nodig 
hebben op de verschillende domeinen van hun ontwikkeling extra te steunen, ongeacht hun ontwikkeling, 
intelligentie, studieniveau of leervorderingen.  
Deze steun kan dus ook aangeboden worden in de vorm van leerkrachtenondersteuning. 

de verschillende ontwikkelingsdomeinen 

  

de verschillende ontwikkelingsdomeinen overzicht van de leergebieden 

De levensbeschouwelijke vakken worden onderwezen door bijzondere 
leermeesters. De levensbeschouwingen die op onze school worden 
gegeven zijn: Rooms Katholieke Godsdienst, niet-confessionele 
zedenleer, Islamitische Godsdienst, Protestantse Godsdienst. 

Lichamelijke opvoeding is van groot belang voor een schoolkind. De 
leerlingen leren tal van vaardigheden in en buiten de sporthal. Jaarlijks 
organiseren we ook een sportdag. De zwemlessen worden in 
niveaugroepen gegeven.  
Onze school neemt ook deel aan tal van buitenschoolse SVS-activiteiten. 

zorg 



 
 
 
 
 

Wij zeggen NEE! tegen pesten. 

We leren de kinderen het verschil tussen ruzie, plagen en pesten.   Ook de ouders moeten zich hiervan 
bewust zijn. Kinderen leren, ontdekken, zoeken waar hun grenzen liggen en overschrijden al lerend die 
grenzen. We bespreken het gedrag en de gevolgen ervan. 

Binnen de school zullen we voornamelijk preventief tewerk gaan en, indien nodig, snel optreden. Een 
algemene sfeer van openheid, gemoedelijkheid en verdraagzaamheid creëren  met respect voor verschillen 
en talenten is de hoofddoelstelling. Dat doen we door tal van schoolse activiteiten waaraan iedereen 
meewerkt, georganiseerd door de deugdenwerkgroep  en onder impuls van alle leerkrachten op 
klasniveau. 

 
 

 

 

 

 

1. Huiswerk  
 
Wat is huiswerk? 
Alle vormen van taken, door de school opgelegd of voorgesteld, die bedoeld zijn om thuis uit te voeren.  
Voorbeelden: geschreven taken, lessen leren, opzoeken en verwerken van informatie, afgeven van 
mededelingen, tonen van werk, … 
 
 
Waarom huiswerk? 
Hoofddoel 
Huiswerk is een hulpmiddel bij het leren leren: plannen, zelfstandig leren werken, opnemen van 
verantwoordelijkheid tegenover het eigen leren. 
 
Nevendoelen 

- inoefenen en herhalen 
- middel, naast andere, om de ouders op de hoogte te houden van wat het kind op school doet 
- soms is het mogelijk om kinderen bij te werken via huiswerk, in dergelijke gevallen zal de school 

vooraf afspraken maken met de ouders 
- soms kan uw kind de hoeveelheid huiswerk niet (meer) aan; spreek de klastitularis hierover aan, 

samen vinden we beslist een oplossing 
 
 
Visie van de school 
De school kiest met zorg de huistaken en ze geeft er naderhand ook aandacht aan. 
De school tracht de taken tijdig mee te geven. Op die wijze leert de leerling ook plannen. 
De agenda is een belangrijk middel om het werk te leren plannen. Wij vragen de ouders wekelijks 
de agenda te ondertekenen en dagelijks te bekijken en de kinderen te helpen bij het plannen. 

de verschillende ontwikkelingsdomeinen sociaal-emotioneel 

huiswerk 



 
 

De school houdt rekening met kinderen die omwille van bezoekregelingen of co-ouderschap, 
moeilijkheden ondervinden om huistaken te maken. Wij verwachten dan wel dat de ouders dit schriftelijk 
meedelen. 
Huiswerken krijgen geen beoordeling in punten. De wijze waarop een leerling omgaat met huiswerk 
krijgt wel een beoordeling op het rapport. 
Het niet maken van huiswerk geeft in de regel nooit aanleiding tot straf. Er zal minstens vooraf contact 
opgenomen worden met de ouders. Vanaf het vierde leerjaar kan de leerkracht evenwel een passende 
sanctie geven wanneer de leerling herhaalde malen niet in orde is met lessen of huistaken. 
 
 
En wat als het misgaat? 
Als een leerling zijn huistaken herhaaldelijk niet of onvolledig maakt, zal de titularis contact opnemen 
met de ouders. Maar ook omgekeerd, als u merkt dat uw kind zijn/haar huiswerk niet aankan, of er te 
lang aan moet werken, meld dit dan zo gauw mogelijk aan de klastitularis. Er zullen dan onderling 
afspraken gemaakt worden. 

Indien nodig, zal de school in overleg met het gezin een plan voor huiswerkbegeleiding opmaken. 
 
 
Huiswerk in het eerste leerjaar valt best mee… 
 
Het belangrijkste huiswerk dat ook werkelijk thuis moet worden gedaan is lezen.  Alle andere taken (en 
dat zijn er in de eerste klas niet veel) proberen we in de studie of tijdens de lessen te maken samen met 
de kinderen. 

Laat je kind nooit alleen lezen ! ! ! 

Er zullen dan ongetwijfeld zeer mooie fantasieverhalen ontstaan, maar lezen kan je dit moeilijk noemen.  
Daarom : maak even tijd om 5 minuten per dag met je eersteklassertje te oefenen. Hadden jullie echt 
geen tijd?  Geen probleem, maar laat het ons even weten via een nota in de agenda. 

 
Als je kind wat moeite heeft met de fijne motoriek is af en toe wat schrijven ook niet slecht.  Zie ook bij 
‘Schrift’ voor de juiste schrijfwijze van de letters volgens ‘Van In’. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Als school staan wij steeds ter beschikking van ouders indien u ons persoonlijk wenst te spreken. Daar is 
dagelijks de kans toe, zowel vóór als na schooltijd. U kan ook een briefje meegeven in de boekentas van uw 
kind of schrijf een boodschap in de agenda van uw kind. Ook telefonisch of via e-mail zijn wij te bereiken. 

 

1. Schoolagenda 
De schoolagenda is in de lagere school een dagelijks contactmiddel tussen de school en thuis. Hierin 
staan de taken, de lessen en eventuele mededelingen. 

De ouders ondertekenen wekelijks (mag dagelijks) de schoolagenda, de leerkracht ondertekent ook elke 
week de agenda. 
De ouders kunnen ook mededelingen of bemerkingen in de agenda noteren. Zo wordt de agenda een 
handig communicatiemiddel. 

 

2. Rapport, infoavonden en oudercontacten 
Het schoolrapport laat u zien hoe we het leerproces van uw kind evalueren. Zo kunt u zien in welke mate 
uw kind bepaalde leerdoelen bereikte, zodat we het daarbij eventueel kunnen bijsturen. 
Het rapport geeft informatie over alle aspecten van de persoonlijkheidsontwikkeling van uw kind.  
De kennis van taal en wiskunde wordt getoetst en beoordeeld met cijfers. Die puntenwaarde kan 
verschillen per graad naargelang de specifieke accenten van een bepaalde graad. De toetsen geven we 
regelmatig mee naar huis zodat u ze kunt inkijken. 
Hoe kinderen zich motorisch, creatief en sociaal gedragen, het leren leren, wereldoriëntatie en de 
levensbeschouwelijke vakken (godsdienst/zedenleer/…) worden ook geobserveerd en beoordeeld, net als 
hun schrijfgedrag en handschrift. 
Als het schoolrapport mee naar huis gegeven wordt, ondertekenen de ouders voor kennisname. 
Ouders kunnen met de school praten over het rapport. Dat kan tijdens georganiseerde oudercontacten 
of op vraag van ouders of leraar als er dringende problemen zijn. 
 

- september: informatieavond kan niet ‘life’ doorgaan wegens corona, een digitaal alternatief wordt 
aangeboden. 

 
- Op vooraf vastgelegde momenten nodigt de school de ouders ook uit voor meer formele 

oudercontacten die als doel hebben de schoolvorderingen, maar ook het welbevinden, de 
betrokkenheid en de sociaal-emotionele toestand van uw kind te bespreken. De juiste data zullen 
worden meegedeeld op de website van de school en via Gimme.  
 

- Uiteraard zijn er ook op andere momenten en na afspraak individuele contacten mogelijk tussen 
ouders en de leerkracht en/of zorgleerkracht en/of directie. Die kunnen op vraag van de ouders of 
op vraag van de school georganiseerd worden. 
Voor kinderen met een diagnose van leer-, motorische-, of gedragsstoornissen, voor kinderen die 
van ON-begeleiding genieten, voor kinderen die in het revalidatiecentrum of door privétherapeuten 
(logopedist, kinesist, psycholoog,…) opgevolgd worden voorzien wij meerdere evaluatie- en 
overlegmomenten tijdens het schooljaar. 

 

3. Andere communicatiemiddelen 
 
Ook via de website www.gavertjevier.be, www.gimme.eu, de ouderraad en occasionele contacten 
trachten we de band tussen ouders en school te bevorderen. 
 
Beide ouders oefenen volledig en afzonderlijk het ouderlijk gezag uit over hun kind(eren) wat betreft 
schoolse aangelegenheden. Beide ouders ontvangen dan ook alle informatie van de school en hebben 
recht op informatie en inspraak over zaken die hun kind aanbelangen. 

 

communicatie met ouders 

http://www.gavertjevier.be/


 
 

4. Gegevens van de school 

 
Gavertje Vier 
Stedelijke Basisschool Belsele 
Gavermolenstraat 83 
9111 Belsele 
Tel.    03/778.39.00 
directie@gavertjevier.be 

 
5. E-mailadres klasleerkracht  

karolien.verhassel@gavertjevier.be 
geertrui.stevens@gavertjevier.be  

 

6. Persoonlijke mededelingen 
 
Omdat het welbevinden en de emotionele toestand van uw kind ons nauw aan het hart liggen, is het 
belangrijk om gebeurtenissen waarbij uw kind op het thuisfront betrokken is (geboorte, zwangerschap, 
verhuis, sterfgeval, echtscheiding…) aan de leerkracht mee te delen. Op die manier kan de leerkracht 
rekening houden met bepaalde reacties of houdingen van uw kind en hem/haar helpen ermee om te 
gaan.   
Voor het verwerken van verdriet- of angstgevoelens is er een aangepaste aanpak nodig. We beschikken 
hiervoor over het nodige materiaal.  
Natuurlijk kunt u in dit verband rekenen op onze discretie. 

mailto:directie@gavertjevier.be
mailto:karolien.verhassel@gavertjevier.be
mailto:geertrui.stevens@gavertjevier.be


 
 
 
 

 
1. Wat heeft een eersteklasser nodig? 

 Bij regenweer mogen de kinderen in de klas PANTOFFELS dragen. Niet alleen uit respect voor het 
werk van de poetsvrouwen, maar ook omdat we een huiselijke sfeer willen creëren in ons klasje. 
Als het gezellig is, gaat alles zoveel beter, vinden jullie niet? Oefen dus thuis nog even op veters 
strikken als je kind dit nog niet onder de knie heeft… 

 Al het verbruiksmateriaal krijgt uw kind van de school.  
 Een STEVIGE SCHOOLTAS. Liever geen rugzakken omdat die niet zo stevig rechtop kunnen staan 

én omdat er meestal geen A4-map in past. In de schooltas hoeft niets anders te zitten dan de 
huiswerkmap en eventueel een lunchpakket, koek in koekendoos (zonder papiertjes) of fruit en 
een drinkfles. 

 
 

2. Financieel (meer info in de afsprakennota) 
- De school tracht de uitgaven voor de ouders zo beperkt mogelijk te houden. Gemaakte kosten worden 

per periode verzameld en de schoolrekeningen worden gespreid. Contant geld komt niet mee naar 
school, tenzij anders vermeld. U kunt betalen via overschrijving of domiciliëring.  
Hebt u moeite met het betalen van een rekening? Kom in alle vertrouwen langs op het secretariaat bij 
Veerle Tillie of bij de directeur. Samen zoeken we naar een oplossing. 

 
- Als ouders van een kind in het basisonderwijs betaalt u een maximumfactuur. Deze scherpe 

maximumfactuur is bedoeld voor kosten die weliswaar niet noodzakelijk zijn voor het realiseren van 
ontwikkelingsdoelen of eindtermen, maar die niettemin bijdragen tot de verlevendiging ervan 
(toneelbezoek incl. busvervoer, eendaagse leeruitstappen incl. busvervoer, gidsen, sportdagen tijdens de 
lesuren, zwemmen incl. busvervoer, schoolreizen incl. busvervoer, auteur op school, projecten, …). Het 
bedrag wordt betaald in schijven. Het is een tegemoetkoming van de ouders aan de reële kosten. Naast 
het bedrag dat u betaalt, zal de school dus nog heel wat bijleggen uit de werkingstoelagen.  

 
- Omdat we het basisonderwijs gratis willen houden, i.f.v. het bereiken van de eindtermen en de 

ontwikkelingsdoelen, zullen geen kosten worden aangerekend voor schoolmateriaal. Alle materiaal dat 
het kind nodig heeft om de ontwikkelingsdoelen na te streven en de eindtermen te bereiken wordt door 
de school integraal aangekocht. Alle kinderen krijgen dus het nodige materiaal van de school. Wie zelf 
over kleurpotloden en stiften beschikt, en ze in de klas wenst te gebruiken, kan dat uiteraard nog steeds. 

 
Wat gratis wordt verstrekt: 
Schrijfgerief, schriften, mappen, boeken, tekengerief, werkblaadjes, fotokopieën, informatiebronnen, 
meetinstrumenten, zakrekenmachine, constructiemateriaal, differentiatiemateriaal, bewegingsmateriaal, 
multimediamateriaal, ... 
 
Zelf door de ouders te voorzien (onkosten die behoren tot de basisbehoeften van het kind): 

- boekentas                 - zwemgerief   
- brooddoos                - witte turnpantoffels 
- herbruikbare drinkfles en    
  koekendoos                                                        

               - blauw of zwart turnbroekje 

        - lunch, koek, fruit,…                - witte turnsokken 
 
 
 
 
 

praktische afspraken 



 
 

Vrije keuze:  

 Deze zaken worden cash betaald en komen niet op de schoolrekening: schenkingen, acties, 
klasfoto, … 

 Deze zaken komen op factuur: middagtoezicht, studie lager, drankjes, tijdschrift, abonnement, 
nieuwjaarsbrieven, aankoop extra badmuts… 

 

   

- Enkel op maandag kunnen er smosjes besteld worden. Smoskaarten (van 4 beurten) kunnen via de 
sticker in de agenda besteld worden.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Graag herhalen we hier nog eens de drie belangrijkste aandachtspunten voor thuis: 
LEZEN, LEZEN en LEZEN!! 
Een kind dat moeite heeft met het leren lezen, leest inderdaad niet graag. (Wie doet er wel graag iets 
dat hij of zij  niet goed kan?) Maar nogmaals: oefening baart kunst. Jullie zullen merken dat wanneer 
let lezen vlotter begint te verlopen, jullie kind er ook meer plezier in zal vinden. 
 
Ondervinden jullie thuis problemen op dit vlak, of met een ander deel van de leerstof, kom dan gerust 
eens langs. Maak bijvoorbeeld een afspraak via de agenda. We zien elkaar ook een paar keer per jaar 
op de oudercontacten. 
 
Wij wensen jullie een zorgeloos, ontspannen schooljaar toe. 
 
 
 
 
 
 
 
 
De leerkrachten van het eerste leerjaar. 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

slotwoord 


