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De werking
De leerlingen van eenzelfde leerjaar vormen één
groep, maar het is niet de bedoeling om ze allen
in één groot klaslokaal bijeen te brengen. 

De leerlingen worden onderverdeeld in
verschillende groepen. De samenstelling van
deze groepen wordt regelmatig - naargelang het
in de schoolkalender past - gewisseld. 

Waar er vroeger één leerkracht zich een
schooljaar lang ontfermde over één klasgroep,
zullen nu meerdere leerkrachten dit doen voor
alle leerlingen. 

De leerkrachten nemen doorheen de week (een)
bepaald vak(ken) voor hun rekening en geven
de lessen aan de verschillende leergroepen.

Wat zijn de voordelen 
van deze werking?

Leerlingen beter kunnen
 begeleiden 

in het leerproces

In een veilige omgeving de
leerlingen klaarstomen

voor het middelbaar

Geen verdeeldheid,
we zijn één grote groep

Beste ouders en leerlingen,
Welkom in de derde graad!

We hebben in de derde graad (5de en 6de leerjaar) gekozen om de klassen niet langer op te
splitsen in een vaste A-klas en B-klas.
We spreken vanaf dan niet langer over bv. 5A en 5B, maar over het vijfde leerjaar.
In deze folder leggen we u uit wat er zoal verandert en wat de drijfveren hiervoor zijn.



Waarom deze werking?
 

ÉÉN LEERJAAR = ÉÉN GROEP

Elke keer op het einde van het schooljaar werden wij, leerkrachten,
geconfronteerd met eenzelfde fenomeen: net voor het
bekendmaken van de nieuwe klasgroepen voor het volgende
schooljaar, was de spanning steeds te snijden. 
Met op elkaar geklemde tanden en een tikkeltje bleker dan anders
wachtten leerlingen af tot ze hun naam hoorden om vervolgens snel
de rekening te maken bij wie ze al dan niet in de klas zouden zitten.
 
Met onze nieuwe werking willen we er voor zorgen dat iedereen met
een lach aan het schooljaar kan beginnen. Dit doen we door vanaf
de eerste schooldag te benadrukken dat we één groep zijn!

 

 

ÉÉN LEERJAAR = VERSCHILLENDE LEERGROEPEN

We willen dan wel hameren op het feit dat we als één groep voor de dag
komen, toch kiezen we er voor om doorheen de week te werken met 2
leergroepen in het vijfde leerjaar en 3 leergroepen in het zesde leerjaar.
Deze onderverdeling is enerzijds praktisch van aard : onze lokalen zijn
onvoldoende ruim om aan een zeer grote groep  leerlingen tegelijkertijd
les te geven, anderzijds is deze onderverdeling pedagogisch van aard. 
Kleinere leergroepen zijn overzichtelijker voor de leerkracht en zijn
aangenamer om les te volgen voor de leerlingen.

De samenstelling van een leergroep verandert regelmatig. Bij het
herschikken van de groepen, houden de leerkrachten rekening met de
noden van de leerlingen. 
En zo kan elke leerling zijn medeleerlingen maximaal leren kennen.

 

KLAARSTOMEN VOOR HET MIDDELBAAR

Tenslotte denken wij op deze manier het ideale opstapje te kunnen
zijn, naar datgene wat hierna staat te gebeuren: het middelbaar. We
maken de overstap van één vast ankerfiguur in de lagere school
naar elk lesuur een andere leerkracht in het middelbaar, minder
bruusk. Leerlingen krijgen rustig de tijd om te wennen aan
verschillende onderwijsstijlen, verschillende manieren om dingen
aan te pakken,...van de verschillende leerkrachten. Want ook al
gaan we als leerkrachtenteam voor hetzelfde doel, elke leerkracht is
anders en behoudt zijn eigenheid.
Ook al zijn er nu verschillende leerkrachten per klas, we willen de
eigenheid van de lagere school en de waarde van een vaste
klasleerkracht zeker niet vergeten. Wij zorgen er voor dat elke
leerling een vast aanspreekpunt heeft.



 

 

 

ALLEMAAL DIGITAAL?!

Zoals u al weet, zijn er op onze school Chromebooks aanwezig.
We werken daar in de derde graad graag en vaak mee. De leerlingen
behouden hun school e-mailadres. Dit maakt het makkelijk om
bestanden te delen met elkaar en met de leerkrachten.

In de derde graad komt nog een toevoeging bij, want de leerlingen
worden geleidelijk aan wegwijs gemaakt in de Google Classroom.
In dit digitaal klaslokaal kunnen de leerkrachten materiaal
klaarzetten (stappenplannen, filmpjes, powerpoints,...) én extra
oefeningen aanbieden.
Dit staat allemaal op één plek en is onderverdeeld in verschillende
vakken. We merken dat de leerlingen hier snel mee weg zijn. Nog
een voordeel van deze digitale klas is dat ze van thuis uit ook
makkelijker bereikbaar is.

 
 

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

 
Mevr Katrin Pepermans (directie)

 
De juffen van het vijfde leerjaar:

Klastitularissen:  Anne Goossens & Lien Peeters
Co-teacher: Dorien Claes

 
De juffen en meesters van het zesde leerjaar:

Klastitularissen: Katrien de Laet, Jeroen Kerremans,
Katia Maes & Jente Van Riet

 


