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Beste ouders, 

● In het derde leerjaar worden op maandagmorgen alle taken voor de hele week genoteerd. 

Elke taak wordt geschreven op de dag dat ze af moet zijn.   Uw kind mag zelf de toetsen en 

taken plannen. 

● Toetsen worden ruim op tijd in de agenda genoteerd. 

● Bij ‘meebrengen’ wordt materiaal dat voor sommige lessen moet worden meegebracht 

(knutselmateriaal, iets voor de WERO-les, …) genoteerd. 

● In het vakje ‘zwemmen’ schrijven we een T of Z wanneer het turn- of zwemgerief moet 

worden meegebracht.   

● Meestal krijgen de leerlingen dezelfde huistaak.  Het gaat om oefeningen die in de loop van 

de week in de klas aan bod kwamen en in principe gekend moeten zijn. Soms wordt een 

extra taak gegeven: om iets beter in te oefenen , een wat moeilijkere taak, … .  

● Helemaal rechts vinkt uw kind de taken, lessen, .. af die klaar zijn. 

● Mocht uw kind problemen ondervinden bij het maken van de huistaak,  dan kan u dit 

steeds noteren bij ‘heen- en weer’.  Ook alle andere opmerkingen, vragen, …. kunt u in 

deze rubriek vermelden.  Ook boodschappen van de leerkracht aan de ouders komen in 

deze rubriek. Voor elke taak reken ik ongeveer een kwartier.   

● De agenda wordt niet elke morgen door de juf nagekeken, daarom verwachten we dat uw 

kind de leerkracht verwittigt als u iets in de agenda noteerde. 

● Op donderdag wordt de agenda nagezien en ondertekend door juf Ingrid. Tijdens het 

weekend dient de agenda te worden ondertekend. 

● Is uw kind niet in orde met zijn/haar huistaak, dan wordt dit via de schoolagenda 

gecommuniceerd.  We vragen aan de ouders om dit te handtekenen.  We verwachten dan 

ook dat de taak de volgende dag wel in orde is.  Als uw kind 3 maal niet in orde is, dan 

krijgt hij/zij een extra taak.   

Met vriendelijke groeten, 

leerkrachten en directie VBS De Waaier Watou 


