
Welkom



Wiskunde

• Methode: Reken maar!

• 6u / week

• 12 blokken of hoofdstukken

• De blokken 1 tot 11 bestaan uit een (facultatieve) 
instaples, 9 basislessen en een evaluatieluik met 
een herhalingsles, een toetsles en een les 
remediëren en verrijken.

• Coöperatief leren: werken in duo’s



Getallenkennis

• Tellen met sprongen     

• Getallen vergelijken: groter dan, kleiner dan, …

• Begrippen als ‘voor’, ‘na’, ‘de helft van’, ‘het 
dubbel van’, ‘een kwart’, …

• Getallen rangschikken, ordenen en situeren

• Getallen splitsen (splitsen tot 10 is heel 
belangrijk)

• Getallen tekenen volgens het 10-veld, dus geen 
kwadraatbeeld meer. 



Bewerkingen

• Optellen en aftrekken tot 100 met en zonder brug, 
eventueel met tussenstappen

T + T = 20 + 30 E + E = 5 + 2
T – T = 50 – 20 E – E = 9 – 6
TE + TE = 24 + 43 TE – TE = 49 – 26

• De maal- en deeltafels
• De kinderen brengen een tafeldoosje mee. Telkens we 

een maaltafel aanleren krijgen de kinderen een blad 
met deze maaltafel op. De ouders of de kinderen 
knippen de kaartjes uit en oefenen deze. Opdat de 
kinderen dit vlot zouden kunnen, nemen ze elke avond 
hun tafeldoosje mee naar huis om te oefenen. 



Splitsingen blijven heel belangrijk. Zij 
vormen de basis voor het verdere rekenen. 
Momenteel oefenen we elke dag een blad 
splitsingen. Dit gebeurt bij het 
binnenkomen na de kleine speeltijd. 
Kinderen die de splitsingen nog niet 
geautomatiseerd hebben, oefenen deze 
verder in met de rekenblokjes. 
De rekenblokjes zijn heel belangrijk tijdens 
de rekenlessen. 





Meten en metend rekenen

Het domein meten en metend rekenen voor het tweede 
leerjaar houdt voornamelijk de volgende zaken in:

- Lengte: de meter, decimeter en centimeter.
- Inhoud: liter, deciliter en centiliter.
- Gewicht: kilogram en gram
- Temperatuur: °C
- Tijd: kloklezen tot op het kwartier.
- Geld: munten en biljetten (tot 100 cent en €100)

onderscheiden en benoemen. Die munten en 
biljetten gebruiken om te betalen en terug te 
geven.



Meetkunde

Vormleer: 
Het begrip hoek ervaren, ontdekken en herkennen.
Vierkant, rechthoek, cirkel, ... globaal herkennen en 
benoemen.

Meetkundige relaties: 
De evenwijdige, snijdende en loodrechte lijn 
De gebogen, rechte en gebroken lijn
Spiegelbeelden aanduiden/herkennen.
Gelijkvormigheid in de omgeving ontdekken en verwoorden.

Ruimtelijke oriëntatie:
De positie van voorwerpen in de ruimte verkennen en bepalen ten 
opzichte van zichzelf of ten opzichte van een referentiepunt (voor, 
achter, in, uit, tussen, rondom, op, naast, boven, ver van, dicht bij, ...)
De kortste weg tussen 2 plaatsen beschrijven.
Grondplannen (klas/school) en blokkenbouwsels



Wiskunde: algemeen

• Er zijn 6 werkschriften De flappen aan de 
zijkanten van de werkschriften bieden de 
leerlingen houvast bij het zelfstandig werken.

• De kinderen verbeteren altijd met groen. 

• Elke vrijdag nemen de kinderen het 
werkschrift mee naar huis om te verbeteren. 

• Niet alle leerlingen maken alle oefeningen. 

• BINGEL: online oefeningenaanbod. 













Taal

• Een nieuwe methode: Verrekijker 
• 6u / week
• Visie: 

Tekstsoort centraal
Inzoomen op de vier vaardigheden van taal: 
- luisteren – lezen
- spreken – schrijven

• Een tekst is of wordt geschreven met een bepaald doel (= 
tekstsoort) en heeft steeds een bepaalde verschijningsvorm (= 
teksttype). Die tekstsoorten en -types vormen het vertrekpunt voor 
de opbouw van de methode.

• Extra aandacht voor lezen in het 2e en 3e leerjaar



Opbouw

• 8 kijkers per leerjaar
• Elke kijker werkt rond een tekstsoort
• Op het einde van elke kijker stellen de leerlingen hun trotsproduct 

voor
Dit is een presentatie of activiteit rond het trotsproduct van die 
Kijker. Dit toonmoment daagt de leerlingen uit zodat ze zichzelf en 
hun leerkracht verbazen met hun kennen en kunnen. Daarnaast is 
dit toonmoment leuk en leidt het tot mooie resultaten zodat de 
leerlingen voldoening halen uit de Kijker.

• Elke kijker bestaat uit 4 lesweken
• Op het einde van elke kijker volgen 2 toetsen (begrijpend lezen en 

luisteren of taalwijs)
• Op het einde van elke kijker volgt er steeds een remediëringsles



Vloeiend lezen

• Het is de bedoeling dat de kinderen elke dag 20 minuten 
lezen in de klas

• Het is vooral heel belangrijk dat ze iets kiezen dat ze GRAAG 
lezen. 

• De kinderen mogen steeds een boekje meenemen naar 
school.

• De kinderen krijgen steeds de kans om te vertellen wat ze 
leuk of minder leuk vonden aan het boek. 

• Er wordt een leesportfolio bijgehouden waarop ze kunnen 
noteren wat ze al gelezen hebben. 

• Grabbeldoos: lezen blijft plezierig
• Leesbingo: thuis





Begrijpend lezen

Per Kijker: drie lestijden – één per week
Ingebed in thema van Kijker
Teksten en verwerkingsopdrachten in werkkatern: manipuleren van 
de tekst

Differentiatie: audio — vereenvoudigde tekst
Interactie tussen taaldomeinen:

lezen, spreken, luisteren, schrijven, taalwijs
Stappenplan: 
• Voor het lezen
Ik stel vragen bij de tekst
• Tijdens het lezen
Ik ga aan de slag.
• Na het lezen
Ik denk na over de tekst.



Peer tutoring
• 2 keer per week

• Het tweede leerjaar zal samen lezen met de 
kindjes van het vijfde leerjaar. 

• Vanaf november

• Meestal zelf gekozen bib-boekjes



Spreken en luisteren

• Per Kijker: 1,5 lestijden
• 0,5 lestijd per week
• Geïntegreerd in andere taaldomeinen
• Aparte, strategische spreek- en luisterlessen
• Ingebed in thema van Kijker
• Spreken en luisteren komt voor in alle taalgebieden en leerdomeinen. 

Daarom introduceren we bij iedere spreek- en luisterles een ‘Zoem van de 
week’. Een Zoem is een aandachtspunt spreken en/of luisteren dat de hele 
week centraal staat. Het doel is om tijdens het spreken en luisteren in 
andere lessen (lezen, schrijven, wero, wiskunde, muzische vorming …) kort 
te reflecteren over het aandachtspunt van die week en zo wat er geoefend 
wordt, te verbreden. Bv. ‘Ik spreek luid en duidelijk.’ (Zoem 1, Kijker 1, 
Verrekijker 2), ‘Ik kan goed navertellen wat ik gehoord heb.’ (Zoem 3, 
Kijker 2, Verrekijker 3), ‘Ik luister aandachtig. Ik heb ook aandacht voor 
details.’ (Zoem 1, Kijker 4, Verrekijker 4).



Teksten schrijven

• Per Kijker: drie lestijden / één lestijd per week

• Schrijfhonger

• Authentieke schrijfopdrachten

• Handschriftontwikkeling, spelling,   
woordenschatontwikkeling

• Volgens thema van Kijker

• Mondt veelal uit in trotsproduct



Taalwijs

• Wijs worden in taal, taal is wijs
• Aparte lessen maar steeds in het thema van de 

kijker
• In het werkkatern worden verwijzingen geplaatst 

naar het onthoudboekje van taalwijs (= 
Taalwijzertje, zie p. 19). Dit gebeurt door middel 
van een uil in de kantlijn die de leerlingen naar de 
juiste pagina in het Taalwijzertje wijst. Op deze 
manier oefenen de leerlingen de opzoekstrategie 
en kunnen ze zelf kiezen wanneer ze extra uitleg 
wensen over het lesonderwerp.



Spelling



Spelling: opbouw

• 8 kijkers

• 1 kijker = 4 weken

• Na elke kijker volgt een toets

• Meestal worden er per kijker verschillende 
deeltoetsen afgenomen. 

• Het werkboek gaat regelmatig mee naar huis. 





Woorden oefenen en dictee

- Elke dag schrijven we 3 woorden. De kinderen krijgen 
hiervoor schrijvertjes mee naar huis waarop ze 
kunnen oefenen.

- Bedoeling: elke dag oefenen, niet enkel voor een 
groot dictee. We kunnen vlugger remediëren 
wanneer er veel voorkomende fouten zijn. 

- Schrijven kunnen we alleen maar oefenen door meer 
te schrijven. 

- De woorden komen voor in de lessen waar we die 
week rond werken. 





Loepje

Het Loepje is het belangrijkste naslagwerk voor zowel leerkracht
als leerling. Alle weetjes over spelling staan erin gestructureerd
volgens de vier spellingstrategieën. Er is een inhoudsopgave,
woordenlijst (ik zoek het op) en trefwoordenlijst. In de woordenlijst
staan alle onthoudwoorden van het betreffende leerjaar.
Het Loepje wordt erg vaak gebruikt bij de verwervingsfase van de
lessen. Bij tal van oefeningen staat een verwijzing naar het Loepje.
De kinderen kunnen later, tijdens de verwerkingsfase, spontaan
het Loepje erbij nemen en de theorie en voorbeelden (her)
bekijken. Ook moet het steeds mogelijk zijn om de woordenlijst te
raadplegen wanneer de kinderen twijfelen aan de schrijfwijze van
een onthoudwoord.



Overschrijfboekje

Het is een middel om te compenseren. Zwakke spellers 
schrijven over en ervaren op die manier succes, waardoor 
ze gemotiveerd worden. Men mag niet verwachten dat 
correct overschrijven eenvoudig is.

Men kan de afspraak maken om bij zwakke spellers het 
overschrijfkaartje omgekeerd op de hoek van de bank te 
leggen. Aangezien het boekje eenzijdig bedrukt is, leidt 
dit niet af.

Ze starten aan de oefening, maar wanneer ze twijfelen 
aan de schrijfwijze van een bepaald woord, kunnen ze 
een kijkje nemen en het woord overschrijven.



Scheurblok

In het scheurblok vind je oefeningen op twee niveaus 
terug:
– Het niveau van inoefening en verdieping is het niveau 
van de speurders. Ze gaan opnieuw iets van dichterbij 
bekijken en stilstaan bij details en/of tussenstappen.
– Het niveau van uitbreiding en verrijking is het niveau 
van de spionnen.
De oefeningen voor de speurders zijn terug te vinden op 
de voorzijde van elk blad. De oefeningen voor de 
spionnen zijn terug te vinden op de achterzijde van elk 
blad. Elk nummer verwijst naar een oefening van dezelfde 
focus, maar van een verschillend niveau.



Woordenhamster

De woordenhamster is een diertje dat onthoudwoorden oefent
en hamstert.
Het wordt gebruikt om de kinderen zelfstandig onthoudwoorden
te laten oefenen, in een vrij moment in de klas of thuis.
Hoe gaat het in zijn werk? De kinderen hebben een oefenblaadje of –boekje 
nodig, een afdekkaartje, een schrijvertje of ander kladblaadje, een balpen en 
een groen kleurpotlood. Ze dekken de linkerkolom van de eerste rij en de 
overige rijen af met hun afdekkaartje. Ze kijken naar de prent en lezen de zin 
en schrijven het woord waarover het gaat op een schrijvertje. Ze corrigeren 
meteen door hun afdekkaartje één rij naar beneden te schuiven.
Correct? Het kind kleurt het eerste vakje van die rij groen en gaat verder. 
Fout? Hij of zij corrigeert het fout geschreven woord en gaat verder. Er wordt 
op dat moment niks ingekleurd. Het oefenen gebeurt meerdere keren, 
verspreid in tijd. Wanneer een woord viermaal correct geschreven werd, 
heeft het kind dit woord ‘gehamsterd’ omdat dit woord nu gekend is.



kweetet.be



Wereldoriëntatie

• We starten met een nieuwe methode: Wereldkanjers
• 8 thema’s per leerjaar
• Vaste structuur: 

- Introductie
- Basisleerstof
- Keuzelessen
- Leren leren les
- Afronding
- Evaluatie 

• Er zal een digitale voorbereidingstoets zijn om de 
leerstof voldoende te kunnen inoefenen.

• Online oefenen kan via Scoodle Play





Schoon schrift

• We beginnen dit schooljaar met een nieuw 
schrift: Luna

• Dichte gelijkenis met de drukletter. 



- Je kan een heel handige en leuke schrijfapp 
downloaden. 



Taalinitiatie Frans
• De methode die we hanteren voor initiatie Frans is ‘Oh la 

la’.
• Met Flonflon gaan de kinderen op een heel speelse en 

ongedwongen manier kennis maken met de Franse taal.  
• Wij beginnen zo vroeg met taalinitiatie Frans omdat de 

kinderen op jonge leeftijd heel erg open staan voor het 
verwerven van taal. Het gaat hier wel degelijk om een 
kennismaking met de Franse taal via spel, lied en verhaal. 
De kinderen gaan op een onbewuste manier Frans leren.

• Omdat het over een kennismaking gaat, worden deze 
lessen dus zeker niet geëvalueerd.







Muzische vorming
1. Knutselen
* Tijdens knutsellessen wordt de fantasie van het kind erg aangesproken. Soms maken 
we iets concreets, soms gaat het er ons om dat uw kind leert experimenteren met het 
aangeboden materiaal. 
2. Muziek
*  De kinderen leren op regelmatige tijdstippen een liedje of een versje aan. Verder 
experimenteren we ook met zelfgemaakte muziekinstrumenten, leren we dansjes aan, 
leren we expressief bewegen op muziek, ...
3. Drama
*  Verschillende werkvormen van drama komen evenwichtig aan bod: denkbeeldige 
personages, denkbeeldige ruimtes, verhalen vertellen, poppenspel, schimmenspel, 
rollenspel, gedichten en liedjes.
4. Bewegingstussendoortjes
*  De bewegingstussendoortjes zijn veilige, leuke en eenvoudige oefeningen die 
tijdens of tussen de lessen kunnen dienen als ideale break. Na de 
bewegingstussendoortjes zijn de leerlingen fris en kunnen ze opnieuw vlot de les 
volgen. 
5.Media
*  De kinderen leren gebruik maken van een computer, een radio, een fototoestel,…



Huiswerk en lessen

• Maandag → huistaak
• Dinsdag → huistaak
• Woensdag → lezen
• Donderdag → huistaak
• Weekend → rekenboek verbeteren

• Lessen worden 2X ingeschreven. 

Het is niet de bedoeling dat de kinderen langer dan 30 minuten tijd besteden 
aan het huiswerk!



Agenda
• Wordt steeds de dag ervoor ingeschreven

• Overschrijven van bord 

• Alle dagen nakijken

• Opmerkingen of problemen in agenda noteren





Gezondheidsbeleid

• Geen frisdrank

• Geen koeken

• Geen snoep

• ALLEEN GEZOND

• In de klas mag er steeds water op de bank 
staan. 



Verjaardag vieren
• NIET VERPLICHT!

• Opnieuw moedigen we een gezond cadeautje 
aan (vb: stukje fruit, ...) of een functioneel 
cadeautje (vb: potloodsetje, stiftpakketje,... ). 
Een boekje voor de klas is ook altijd een leuk 
idee. Natuurlijk maken we dan speciaal tijd 
om het boekje voor te lezen in de klas. 


