
Algemene info 
1ste lj tot 6de lj

SCHOOLJAAR 2021-2022



Rondom de school! 
(voor- en na 
schooltijd)  



Veiligheid voor en na school   

 OB  plein voor ‘den Ichter’. 

 BB   tussenparking.

 Kinderen mogen zich verplaatsen over de speelplaats. 

 Ouders wachten buiten de poorten.  

 3 gemachtigde opzichters. 

 3 thuisrijen  veiligste route + fluovest verplicht. 

 Fietsers en voetgangers fluovest altijd verplicht ! 

 Buitenschoolse opvang.  

 OPVANG SCHOOL VANAF 8u25 ! 



Kiss and ride!   

 2 kiss and ride zones. (kerk + tussenparking) 

HOE GEBRUIKEN OP TUSSENPARKING ? 

 Kind zit klaar met boekentas op de schoot. 

 Stoppen, kind stapt uit aan de kant van de stoep. 

 Ouders rijden onmiddellijk door.  



Wie is wie? 



1ste leerjaar 

3de leerjaar 

2de leerjaar 

4de leerjaar 

5de leerjaar 
6de leerjaar 



Juf Nancy en 

meester Jorn (BO) 

Juf Ann en juf Inge (zorgjuffen) 

Meester Johan (ICT)  

Directie Liliane Bijnens Juf Marleen (muzische opvoeding) 

Meester Steven 

(ICT & ondersteuning)  

Juf Elise (secretariaat 

& ondersteuning)  



Ons onderhoudspersoneel
Godelieve en Rita



IN DE KLAS  



KLASMANAGEMENT

Klastitularis
Spilfiguur 

2 lesuren 

BO per week 

1 à 2 uur 

differentiatie 

Ondersteuning zorgteam 

Ondersteuning 

ICT 
Zorg-namiddag

per leerjaar 4de-5de-

6de lj

1/2de uur actua

5de-6de

Co-teaching

Juf Inge 

1ste –6 deJuf Ann 

1ste-2de-3de

juf Sarah

+ juf 



Zorg 

Zorg in de klas Zorg buiten de klas

• Welbevinden staat op de eerste plaats. 

• Stimulerende , differentiërende en 

remediërende werking. 

• Zorg op maat voor elk kind indien nodig. 

• Aangepaste materialen indien nodig. 

• Aangepast traject indien nodig. 

• Extra ondersteuning in de klas (co-

teaching, ondersteuners, zorg…).

• Observatie leerlingen. 

• Individuele ondersteuning. (of in kleine 

groep) 

zowel op vlak van leren socio-emotioneel.  

• Aanbieden van verdiepende leerstof of extra 

uitdagende opdrachten en opvolging.  

• Preventief aanbieden van nieuwe lessen. 

• Testing. 

• Brede ondersteuning vanuit het zorgteam. 

• Klassenraden + overleg ouders en externen. 



● Maandelijks thema waarrond gewerkt wordt. 

● September: ‘Gouden Weken’! 

● Op schoolniveau en klasniveau. 

● Lessen rond respect, maandopeningen, 

klasgesprekken, vormingen, 

speelplaatsbegeleiding … 

● Inschakelen zorgteam indien nodig. 

Sociale vaardigheden 



KWARTIERMAKERS  



Evaluatie en 
screening 

Screening 

welbevinden. 

3 x per jaar interne 

screening spelling, 

wiskunde en lezen. 

4 rapportjes per jaar

- herfstvakantie 

- kerstvakantie

- paasvakantie 

- einde schooljaar 

December en juni 

TOETSENPERIODE
Overige maanden 

PERMANENTE 

EVALUATIE 

EVALUATIEBELEID 

3x per jaar 

klassenraad 



1ste + 2de lj 

- Geheime werkjes. 

- Geen toetsenplanning.

- Toetsen zijn gebaseerd op 

parate kennis. 

- Af en toe klein huiswerkje ifv 

toets. 

3de + 4de lj + 5de lj 6de lj

Toetsenperiode:       
december + juni  

- Toetsenplanning. 

Studeerwijzer.

- Oefenbundels + 

oplossingen.

- 2 weken voor start 

toetsenperiode mee 

naar huis. 

- Toetsenplanning. 

Studeerwijzer. 

- Geen oefenbundels 
(voorbereiding 

middelbaar) 

- 2 weken voor start 

toetsenperiode mee 

naar huis. 



Leren leren  

Leerlijn van 1 tot 6 

 Uniform maar wel opbouwend. 



BINGEL  
• Zeer goed online oefenplatform. 

• Persoonlijke inlogcode vooraan in schoolagenda.

• Huiswerk op Bingel. 

• Extra oefening voor Frans, lezen, wiskunde en wo. 

• Opvolging door leerkracht.  

• Via deze link kan u meer info hierover vinden. 

CHECK ELKE DAG 

SAMEN MET JE 

KIND DE 

SCHOOLAGENDA !! 

https://bingelvoorouders.be/


Communicatie 

SCHOOL

 Telefonisch van 8u00 tot 16u00. 

 Directie/zorg: altijd welkom! 

 Questi voor ouders: brieven, info via mail. 

 Website (foto’s, info) https://www.lagere-school-opglabbeek.be

LEERKRACHT

 Informeel ‘s morgens of ‘s avonds. 

 Questi voor ouders.  

 Telefonisch (telefoonnummer zie schoolagenda).

 Infoavond + oudercontacten.  

 Bij zorgen of vragen: niet aarzelen, we horen het graag!!   



Oudercontacten 

oktober

• Online inschrijven.(questi voor ouders) 

• Ouders  mogelijkheid om op voorhand 

door te geven wat jullie graag 

bespreken. (bij opmerking) 

• Kinderen  Screening 

welbevinden/vaardigheden en attitudes.              

• Bespreking rapport.                                 

maart juni 



● Online communciatieplatform. 

● Download zeker de app op je smartphone.   

● Communicatie met ouders. (school en kt) 

Questi voor ouders 



Birthday Line Up

Eetzaal 

Bovenbouw Onderbouw 

Let's travel!

Jetonverkoop 

 Maandag + vrijdag 12u00

 Tien jetons voor 5 euro 

 Water/fristi/choco/fruitsap 

 Schaken op vrijdag (BB) 



Speelplaats-
reglement 

Speelboxen  

Peter en 
meter

Speelplaats 

Trainen sociale 
vaardigheden 

Voetbalschema Groene stip 

Een speelplaats is een ideale plaats om met vallen en opstaan sociale vaardigheden te trainen. 

PREVENTIEVE WERKING 
Onze speelplaats 

Opgeruimd staat netjes.
Eerlijk spel, heerlijk spel.

Voor elk spel vind je je plekje wel.
Niet wagen, maar vragen.
Rinkelt de bel, einde spel.
Toiletten, zuiver en rein,

geen speelterrein.
Een helpende hand ?

Een echte band.
Met pesten geraak je in nesten.

Geniet, speel, en deel.  



Alleen samen krijgen we 
de luisjes weg !!! 

Kriebelbeestjes!
 Zo snel mogelijk melden. 
 Alle ouders ontvangen dezelfde dag mail. 
 Hoofdje volgende dagen goed controleren. 
 Behandelen indien nodig en melden. 
 Haren (liefst altijd) vast in een staart, vlecht.  
 Opnieuw behandelen en blijven nakijken. 
 Vraag hulp indien nodig (kt, zorg of clb)  



INZAMELING

BATTERIJEN DOPJES 

Blindengeleidehonden



Ouderraad 
• Fijne samenwerking.  

• Constructief overleg met voorzitter.  

• Hulp bij activiteiten. 

• Financiële hulp. 

• RESTO-WEEKEND 30 en 31 OKTOBER! 

• Dankbaar voor deze samenwerking! 




