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Om het zelfstandig werken te stimuleren krijgen de leer-
lingen elke week contractwerk.  

De contractwerkjes zijn op maat van de leerlingen gemaakt. 
Het is de bedoeling dat ze deze zelfstandig oplossen. Bij 

problemen kunnen ze terecht aan de instructietafel waar ik 
hen verder help.  
In het contractwerk komen de volgende onderdeeltjes aan 

bod: 

• Nederlands: fiets –of vliegkaarten (= H of V) 

• wiskunde: wisse –of kangoeroekaarten (= H of V) 

• schoonschrift 

 
 

De huiswerken zijn steeds terug te vinden in de huiswerk-
map.  

 

Maandag 
huistaak Nederlands  
huistaak wiskunde 

 

Dinsdag 
huistaak Nederlands 

tafels inoefenen (→ vanaf het moment dat de tafels aan 

bod komen!) 
 

Donderdag 
huistaak Nederlands 

huistaak wiskunde 

huistaken 

Gedurende het schooljaar krijgen de leerlingen initiatie 
Frans. Dit gebeurt op dezelfde manier als in het eerste 
leerjaar. Via liedjes, verhaaltjes komen wij heel wat nieuwe 
woorden te weten. 

Frans 

W.O. 

In het tweede leerjaar werken wij met de methode ‘Mundo.’ 
Deze bestaat uit 9 kernthema’s. Werkboekje 10 wordt aan-

vullend gebruikt bij de andere thema’s. 
 

Na elke kern volgt een toets. Deze wordt steeds ruim op 
voorhand aangekondigd. 
Om elke toets optimaal te kunnen voorbereiden krijgen de 

leerlingen hun werkboekje mee naar huis. Oranje bollen =  
ik moet dit inoefenen, groene bollen= ik moet dit kunnen 

toepassen.  
 
Uiteraard spreekt het voor zich dat u de toetsen samen 

met uw kind voorbereidt (—> hulpvraagjes in voorberei-
dingsmap).  

De kinderen kunnen thuis ook nog extra oefenen aan de 
computer.  
Ga hiervoor naar: www.kabas.be 

De leerlingen krijgen hiervoor een inlogcode. Deze vindt u 
in het agenda terug. 

contractwerk 

http://www.educatief.diekeure.be/mundoleerling/
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Werkboekjes Zowiso 
Zowiso bevat zeven werkboekjes.  
Elk werkboekje bevat een aantal kernlessen.  

De kernlessen duren ongeveer drie weken. 
 
Toetsen dagelijks werk 

Elke week krijgen de leerlingen een toets van de leerstof 
die in de klas aan bod komt.  

 
Toetsen (=alleen 1 en alleen 2) 
Na de kernlessen of na het werkboekje volgt een toetsen-

week. Hierbij krijgt iedereen de ‘alleen 1’. Op basis van het 
aantal foutjes volgt eventueel een tweede toets ‘alleen 2’.  

 
 
Het werkboekje wordt geregeld meegegeven naar huis!  

Op deze manier blijft u op de hoogte van de werking in de 
klas.  

wiskunde 

Toetsen worden elke maandag meegegeven naar huis.  
Gelieve elke toets te ondertekenen. 

toetsenmap 

fruitdagen, tutti frutti, koekjes, zakdoekjes 

Elke voormiddag eten we fruit in de klas.  
Gelieve hiervoor ELKE dag een stuk fruit of groente mee 

te geven met uw zoon/dochter.  
 

Woensdag = tutti frutti –dag. In de infomap kreeg u hier 
reeds een briefje voor. Dit is echter vrijblijvend.  
 

In de namiddag eten we een koekje. Gelieve hiervoor elke 
maand een pakje koeken mee te brengen. (=voordeelpak) 

 
Gelieve ook een doos zakdoeken mee te brengen.  

water in klas 

Gedurende de volledige dag kunnen de leerlingen water 

drinken. Er zijn hiervoor bekers in de klas voorzien. 

klasmateriaal 

Elke leerling kan gebruik maken van het materiaal in de 

klas. Eigen materiaal mag natuurlijk ook!  

schoonschrift 

Voor schoonschrift werken we met de 

schrijfmethode ‘Luna’. In het tweede leer-

jaar focussen wij ons op de hoofdletters. 

De kinderen kunnen thuis extra  

oefenen via de schrijfapp van Luna.  

Deze kunt u gratis downloaden. 



- 2 -  - 7 -  

 

Via de klasblog wordt u op de hoogte gebracht over de 
klaswerking, uitstappen, info omtrent Bingel of Kabas, enz…  
Houd ze regelmatig in de gaten want hier komen ook alle 
foto’s van de klas terecht.  
 
www.degroeiboom.be 

Via de nieuwsbrief wordt u op de hoogte gebracht van de 
klaswerking. 
 
Let op! De nieuwsbrief vindt u tweemaandelijks terug op de 
blog van het tweede leerjaar. 

nieuwsbrieven 

Voor de lessen Nederlands werken wij met Tijd voor Taal 
accent. 

 

Spelling 
Elke week krijgen de leerlingen een woordpakket aangebo-
den. Via het huiswerk bereiden de kinderen het dictee voor.  

 
Elke vrijdag wordt het dictee afgenomen. (kan af en toe 

eens veranderen wegens uitstap) 
 
Na een aantal weken volgt dan een controledictee (= groot 

dictee). Hier komen alle reeds geziene woordpakketten aan 
bod. Op basis van een foutenanalyse worden gemaakte fou-

ten extra ingeoefend met spellingsfiches.  
 
Ik raad u echter wel aan om dagelijks het woordpakket in 

te oefenen met uw kind. Dit kunt u doen door de woorden 
te dicteren.  

Let op! Tijdens het dictee komen ook andere woorden aan 
bod MAAR met dezelfde spellingsmoeilijkheid.  
 

Gewone taallessen (A –en B werkschrift) 
De lessen zijn opgedeeld in een aantal thema’s. Na elk the-
ma volgen dan een aantal toetsen bv. luisteren, lezen, ...  

Nederlands 

blog 

turnen + zwemmen 

Voor de turnlessen moeten de kinderen voorzien zijn van 
een turn T-shirt van de school, een sportbroekje en turn-
pantoffels. 
 
Voor de zwemlessen is een badmuts verplicht! Ook deze 
kunt u aankopen via de school.  
Om de zwemlessen vlot te laten verlopen vragen wij om uw 
zoon/dochter te voorzien van gemakkelijke kledij.  
 
 
 
 
 
Niet mee gaan zwemmen = DOKTERSBRIEFJE! 
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 !  Memo  !  

 
Heb je al gedacht aan 1 pak koeken en zakdoeken voor de maand 
SEPTEMBER? 
 
 
 
 
Vergeet niet om elke schooldag een stuk fruit of groente mee te ge-
ven! 
 

 
 
 

 
Zwembeurten 2de leerjaar: 
• 11 oktober 
• 18 oktober 
• 31 januari 
• 7 februari 
• 14 februari 
• 16 mei 
• 23 mei 
 
 
 
Pedagogische studiedag = woensdag 22 september 
 
 
 
 
 
Schoolfotograaf = maandag 4 oktober 
 
 
 
 
 

Infoboekje 2de leerjaar 

Beste ouders, 
 

Mag ik mij even voorstellen. Ik ben juf Skrolan, leer-
kracht van L2S.  
Via deze weg  wil ik u informeren over de werking in het 
tweede leerjaar.  
Indien u nog vragen heeft, aarzel dan zeker niet om mij te 
contacteren! 
 

Groetjes juf Skrolan  

Agenda 

Het agenda is het communicatiemiddel in de klas.  
Mag ik u vragen om deze dagelijks te ondertekenen.  

Heeft u vragen die gericht zijn naar de leerkracht, dan 
kunt u deze altijd noteren in het agenda.  

 

Infomap 

Belangrijke brieven of informatie worden in de infomap 
gestopt. Gelieve deze elke dag te controleren en leeg te 

maken.  
Ingevulde briefjes mogen terug in het mapje gestopt wor-

den.   
 
Let op! Voor de uitstappen wordt er telkens een briefje 

meegegeven om toestemming te vragen of uw zoon/
dochter mee mag. Gelieve dit in te vullen en terug mee te 

geven.  

http://www.sclera.be/index.php?page=search&picto=505

