
 

VBS De Waaier  Infoavond 5de leerjaar 16 september 2022 

WISKUNDE : 
● Methode Snappet aangevuld met Katapult 
● Getallen tot 1 000 000 
● Kommagetallen tot 0,001 
● Procent 
● Cijferen: de 4 hoofdbewerkingen 
● Toepassingen: samengestelde vraagstukken, 

gemiddelde, korting, kapitaal en intrest, 
procentberekening, bruto-tarra-netto, prijs per kg/l/m, 
ongelijke verdeling, recht- en omgekeerd evenredig, 
concrete situaties... 

● Metend rekenen: lengtematen, oppervlaktematen, 
inhoudsmaten, gewichten, geldwaarden, tijd, 
schaalberekening, oppervlakten berekenen 

● Meetkunde: vierhoeken, spiegelen, ruimtelijke 
oriëntatie, cirkel, ruimtefiguren  

● Gebruik zakrekenmachine 
● ! Gebruik van het onthoudboekje 

NEDERLANDS : 
Methode ‘Talent’ 
9 thema’s van 3 à 4 weken – methode 5

de
 lj + 6

de
 lj. 

 
Levende taalvoorbeelden: herkenbaar taalmateriaal uit de 
leefwereld van de kinderen: krantenartikels, reclame, 
fragmenten uit jeugdboeken,… 
Alle domeinen van taal (spreken, luisteren, lezen, schrijven 
en taalbeschouwing) komen in elk thema aan bod.  
 
Leesmotivatie: ‘Tour de livres’, ‘Boekentas’ 
Kwartiermakers en regelmatig voorlezen voor de kleuters 
Voorlezen op vrijdag 
 
 

WERELDORIËNTATIE :  
● ‘Open Wereld 2.0’: cursorische leerinhouden 
● Actualiteit: Karrewiet 
● Accent op bevorderen zelfstandigheid; 

opzoekingswerk (computer), groepswerk 
● Doorschuifsysteem met Cécile: 1 x per maand:  

Koken, naaien ↔ computer, techniek 
● Fietsklassen: 15 - 17 mei 
● STEM activiteiten 
● Zowel projecten (keuze lln) als vaste thema’s (keuze 

lkr) 
● Seksuele opvoeding 
● Verkeer: fietsen 
 

KRING : 
● Elke ochtend 
● Vertellen over het weekend/ actua/ trotstas/ geluk / 

sociale vaardigheden 
● Mogelijkheid om iets te tonen/ vertellen/ … 

MUZISCHE OPVOEDING : 
 
24 thema’s waarin dans, muziek, beeld, drama, media en 
woord aan bod komen. 
Activiteiten die aansluiten bij wero-projecten 
Voorbereiden musical 

RAPPORT : 
● Herfst, Kerst, Pasen en eind juni 
● Toetsen worden wekelijks meegegeven 
● Beoordeling op de toetsen zelf 
● Toetsen van kennis, maar ook leerproces en 

vaardigheden zijn belangrijk (breed evalueren). 

FRANS :  
● En action 

Klemtoon ligt op het spreken. 
20 unités, na 4 unités: révision 
Opbouw unité: 
1) kennismaking nieuwe woorden 
2) tekst beluisteren + inoefenen 
3) inoefening 
4) extra: 2

de
 tekst / chanson 

● Bingel 
● wekelijks oefenmoment van 25’ met Franse 

spreekouders  
 
 
 
 

HUISTAAK : 
● Belangrijk: plannen - zie schoolagenda 
● Huistaak, voorbereidend werk, lessen leren. 
● Opdrachten worden gegeven op maandag 

 

COMPUTER : 
● Opzoekingswerk tijdens wereldoriëntatie 
● Computertaak als differentiatie,  huiswerk, mag-taak 
● Bingel: www.bingel.be = extra taken bij onze methode 

van taal, spelling en Frans. 
● Snappet.org: oefenmogelijkheden rekenen 

GODSDIENST : 
● 3 x 50 min. 
● Methode : “Echt TOV” – methode 5

de
 lj 

http://www.bingel.be/


 

    Hebt u vragen, dan kan u deze zeker stellen op de info-avond van vrijdag 16/09. 

    19.00 u.  Onthaal op school – start opvang voor de kinderen. 

    19.15 u. – 19.50 u. Sessie 1 

    19.55 u. – 20.30 u. Sessie 2 

    20.30 u.  Bar en barbecue open 

  

Zorg 
● Remediëringsoefeningen/uitbreidingsoefeningen na 

een toets rekenen/taal. 
● Samen met de lkr de oefeningen oplossen tijdens de 

les ipv zelfstandig werken.  
● Verschil in moeilijkheidsgraad, hoeveelheid oefeningen 
● Fouten samen met de lkr bespreken. 
● Na elk taalthema inoefening op maat van de leerling 

BEWEGINGSOPVOEDING : 
● Elke donderdag, soms op maandag. 

Zie afzonderlijke planning 
Bewegingsopvoeding o.l.v. Ellen Lermyte 

CONTACT : 
● Via schoolagenda 
● Mail: skrallan.sabbe@kbrp.be 
● Bezoek op school 
 

CONTRACTWERK : 
● De leerlingen werken 4 x 25 min.  
● Contractwerk bevat moet- en magtaken. 
● De leerlingen kiezen zelf de volgorde waarin ze de 

taken maken.   
● Met ingebouwde differentiatie 
● Bevat herhalingsopdrachten uit de taal- en rekenlessen 

en nieuwe leerstof.  

 
 

 

BELANGRIJKE AFSPRAKEN: 
- Huiswerk wordt op tijd ingediend. Te laat = een streepje. Bij drie streepjes volgt een extra taak. 
- Iedereen heeft thuis een blauwe en groene balpen, potlood, gom en geodriehoek voor het maken van huiswerk. 
- Wij hebben respect voor materiaal, maar ook voor elkaar (luisteren, vinger opsteken, …). 

 

mailto:skrallan.sabbe@kbrp.be

