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WWelkom in de tweede graad!

Jaar na jaar ziet u uw kind groeien. Het is ons doel om uw kind extra ervaringen te laten
beleven, meer eigenschappen te laten ontwikkelen en nieuwe talenten te laten
ontdekken.

Wij nemen uw zoon/dochter graag mee in zijn/haar persoonlijke ontwikkeling.
Wij zetten voor u op een rijtje waar wij extra op inzetten in de tweede graad…

Beste ouders en leerlingen,

In de tweede graad proberen we met verschillende brillen naar de wereld te kijken, dit is iets
dat wij heel belangrijk vinden. We willen de kinderen zo veel mogelijk dingen zelf laten
ervaren en ontdekken.
Dit doen we op verschillende vlakken.
Leren samenwerken komt in diverse opdrachten aan bod.
Bij muvo dagen we de leerlingen uit om een schimmenspel te maken of een stopmotion
filmpje te creëren,...
We trekken er regelmatig op uit en maken verschillende studiereizen en uitstappen.
Ook proberen wij zin in lezen bij de leerlingen te stimuleren om hun kijk op de wereld te
verbreden.

Met een open blik naar de wereld kijken



We zien onze kinderen steeds groter worden en bij groter
worden horen de begrippen 'zelfstandigheid',
'zelfredzaamheid' en 'verantwoordelijkheid'.

Op verschillende manieren dagen wij de leerlingen uit om
zelfstandig opdrachten en taken te volbrengen. We werken
onder andere met klastaakjes zodat elk kind zijn
verantwoordelijkheid heeft.

zelfstandigheid

Het eigen werk leren plannen is iets dat de leerlingen hun
leven lang nodig zullen hebben. Wij leggen hiervoor de
fundamenten in de tweede graad.

We bekijken met de leerlingen hoe hun week eruit ziet en
gaan samen op zoek naar leermomenten in hun agenda.
Tijdens het overlopen van leerstof/taken geven we ook
aandacht aan het belang van zaken op voorhand al eens
bekijken, het leren plannen.

leren plannen

Onze school kan veel ICT-mogelijkheden aanbieden aan haar
leerlingen.

Alle klassen beschikken over tablets en chromebooks.
We starten met het ontdekken van de mogelijkheden op een
speelse en creatieve manier en evolueren stapsgewijs naar
het aanleren van enkele ICT-vaardigheden.
De leerlingen krijgen allemaal een eigen sjabi-mailadres waar
wij ze op een veilige manier mee leren omgaan.

ICT vaardigheden

Het is belangrijk dat elk kind op zijn/haar manier en tempo
kan groeien en zichzelf ontwikkelen. Op onze school hebben
wij daarom naast de vaste klasleerkracht coteachers die mee
deze ontwikkeling in het oog houden en hierop kunnen
inspelen. Zo gaat de klasleerkracht samen met de coteacher
op zoek naar manieren om de leerlingen zo goed mogelijk te
helpen en te begeleiden.

aandacht voor elk kind



 

 
 

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

 
Mevr Katrin Pepermans (directie)

 
De juffen van het derde leerjaar:

Annelies Dewachter - Annemie De Pauw
 

De juffen van het vierde leerjaar:
Ann Peersmans - Kim Vanderhaeghe

 
Co-teacher van de tweede graad :

Maria Suykens 
 


