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Welkom in de eerste graad!

De tijd vliegt: het lijkt alsof je peuter nog maar pas de kleuterschool binnenwandelde en plots
mag je zoon/dochter al naar de lagere school.
In onze eerste graad staat een superteam van juffen klaar die met veel liefde, geduld en
professionaliteit jouw kind verder laten groeien.
Hier leren we lezen, schrijven, rekenen en zoveel meer!
De juffen geven jullie graag wat meer informatie.

Beste ouders en leerlingen,

De overstap!
Van de kleuterklas naar het eerste leerjaar
Voor de kinderen (en de ouders) is de overstap van de kleuterschool naar het eerste leerjaar vaak
een spannend moment. Wij doen er alles aan om deze overstap zo vlot mogelijk te laten verlopen.
We beginnen daar al mee in de kleuterklas en geven de kleuters regelmatig de kans om kennis te
maken met de juffen van het eerste leerjaar.
Daarnaast voorzien we in het eerste leerjaar veel speel- en voorleesmomenten zodat de kinderen
regelmatig kunnen spelen en zich snel thuis voelen. 
We doen ook vaak aan bewegend leren. Op die manier zitten de leerlingen niet de hele dag op hun
stoel, maar gaan ze op een speelse en bewegende manier aan de slag.

Van het eerste leerjaar naar het tweede leerjaar
De overgang van het eerste naar het tweede leerjaar gebeurt op een rustige manier. Er wordt
voldoende tijd genomen om te herhalen en de leerstof van het eerste vast te zetten.
Kinderen worden gemotiveerd om voldoende te lezen. Naast de klasbib heeft het tweede leerjaar een
mooie leeshoek, waar de leerlingen tijdens het kwartierlezen (ongeveer 3x per week) een leuk boek
op maat kunnen kiezen.
We hebben aandacht voor netjes werken en schrijven en de hoofdletters worden aangeleerd.
De leerlingen leren rekenen tot 100. Daarnaast komen ook de maal- en deeltafels aan bod en wordt
hier op verschillende speelse manieren op geoefend.



Leren lezen en schrijven horen natuurlijk bij het eerste
leerjaar. Wanneer de leerlingen alle letters hebben geleerd,
vieren we dit met een groot letterfeest. Dit is iets waar alle
kinderen in het eerste leerjaar elk jaar naar uitkijken!

Letterfeest!

Dit is iets wat wij als school heel belangrijk vinden!
Ook in de eerste graad is dit een belangrijk aspect. De
klasleerkrachten staan er niet alleen voor: samen met andere
collega's en vooral de coteachers vormen ze een team met
als doel om elke leerling goed te begeleiden.
Ieder op zijn/haar tempo en niveau.
Onze coteacher werkt zowel in het eerste als tweede leerjaar.
Zij kan de leerlingen dus gedurende twee schooljaren
opvolgen en helpen waar nodig.
De ontwikkeling van de kinderen vindt niet alleen op school
plaats, maar ook thuis. Daarom hechten wij veel belang aan
een goede communicatie tussen de leerkrachten en de
ouders.

aandacht voor elk kind

Wij vinden het belangrijk dat kinderen zich goed voelen op
school en in onze klas. Wij gaan met Jakhals en Giraf op pad
om geweldloos te leren communiceren en kleine en grote
ruzies uit te praten.
Daarnaast leren de kinderen verschillende sociale
vaardigheden: samenwerken en spelen, beleefd zijn, zorg
dragen voor materiaal, hulp durven te vragen,...

Sociale vaardigheden

zelfstandigheid
U hoort het goed: het werken aan zelfstandigheid begint al
van kleins af aan!
In het eerste leerjaar is er een dagelijks hoekenwerk waar de
leerlingen zelf leren plannen en zelfstandig te werk gaan.

Het is belangrijk dat een kind zich kan ontwikkelen op eigen
tempo en op het juiste niveau.

In het eerste leerjaar bestaat het hoekenwerk bijvoorbeeld uit
magjes/moetjes, moeilijke en makkelijke oefeningen,... Zo
kan ieder kind op gepaste wijze aan de slag en leert het
reflecteren over zijn/haar eigen werk.

In het tweede leerjaar wordt zeer veel gedifferentieerd om de
kinderen zoveel mogelijk op hun eigen tempo de leerstof te
laten verwerken. We gebruiken hiervoor o.a. de Twistboeken
uit de methodes van taal en rekenen. Ook de tablets worden
geregeld ingezet als differentiatiemiddel.

Differentiatie



 

 
 

Vriendelijke groeten,
de directie en de leerkrachten van de eerste graad

 
Mevr Katrin Pepermans (directie)

 
De juffen van het eerste leerjaar:

Evi De Pauw - Anja Muskala 
 

De juffen van het tweede leerjaar:
Carmen Lemmens - Mieke Vanachter

 
Co teachers van de eerste graad :

Ann Pauwels - Lise Van Craenenbroeck


