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REKENEN 

Getallenkennis  
 Herhaling: getalbegrip tot 1000 

 Ongestructureerde hoeveelheden schatten 

 Getallen tot 1000: afronden naar het dichtstbijzijnde 

honderdtal of tiental 

Hoofdrekenen 
 Herhaling: optellen en aftrekken van natuurlijke getallen  

tot 1000 (met en zonder brug) 

 Herhaling: vermenigvuldigen en delen 

Meten en metend rekenen 
 Herhaling: geldwaarden (tot op 10 cent), lengte (m, dm, cm),  

kloklezen (analoog tot op 5 min. over het uur) 

Meetkunde  
 Herhaling: vormleer (punten, lijnen, vlakken en hoeken),  evenwijdigheid en loodrechte 

stand, ruimtelijke oriëntatie 

 
NEDERLANDS 

Thema 5: ‘In de spotlights’ 

Luisteren en spreken -In demonstraties van ongeveer een kwartier de voornaamste informatie begrijpen. 

-De uiteenzettingen van medeleerlingen begrijpen. 

Taalbeschouwing -Nadenken over tekstsoorten, teksttypes, fictie en non-fictie. 

Schrijven  -Schriftelijk antwoorden op vragen over verwerkte inhouden in enkelvoudige zinnen. 

Spreken Spreekbeurt „Mijn gezelschapsspel‟: 

-Spreekdurf ontwikkelen. 

-Spelregels duidelijk uitleggen 

-Gebruik van correcte zinsbouw, 

 voldoende woordenschat 

-Verstaanbaarheid, intonatie 

-Materialenkennis 

Technisch lezen Teksten in leesboek, niveaulezen en klasdoorbrekend lezen. 

-Woorden met een doffe klinker in de uitgang –eren, -elen, -enen herkennen en op hun 

niveau lezen. 

-B- en C-lezers: letten op de toonhoogte bij zinnen met een vraagteken of uitroepteken 

Begrijpend lezen -In teksten over andere personen de voornaamste informatie terugvinden en het 

kenmerkende ervan vergelijken met andere personen. 

-De verhaallijn ontdekken, hoofdpersonages en belangrijkste gebeurtenissen 

aanduiden.  

-Fictie en non-fictie van elkaar onderscheiden en reflecteren over de kenmerken ervan. 

Spelling -WP 12: : regel voor woorden waarin je verdubbelt of verenkelt, korte klank (gedekte 

klinker) voor ch 

Herhalen van de regels uit woordpakketten 1 t.e.m. 12 

 

 

We letten nog flink op. 
 Als we iets niet goed 

begrijpen, vragen we tijdig 
om hulp! 

mailto:info@vbheffen.be
http://www.vbheffen.be/


WERO 

Thema‟s: 
 „Oud en jong samen‟: gezinsstructuur van het eigen gezin, benamingen van familieleden en 

onderlinge relaties, gebeurtenissen op een eigen levenslijn plaatsen, gebruik maken van 

een periodetijdlijn, de evolutie in de tijd van kleding/gebouwen/... met voorbeelden 

illustreren  

 KiVa Thema 4: “Samen maken we het verschil”:  

- Stilstaan bij de betekenis van „gelijkwaardigheid‟ en „respect‟. 

- Gezinssituatie voorstellen. 

- Aangeven wat ze leuk vinden aan hun eigen (thuis)cultuur. 

- Openstaan voor verschillen en ermee leren omgaan.  

 

 

 

 

 GODSDIENST 

Thema: 
 Kerkelijk jaar: advent en Kerstmis 

 Werken met het adventsproject van 

Welzijnszorg 

 

 

 

  

Aandachtspunt van de maand: CONCENTRATIE 

Ik kan mijn aandacht bij een taak houden.  
 

 

 

 

              NOTEER DEZE DATA ALVAST OP DE KALENDER! 

Maandag 3 december: Adventsviering 

Dinsdag 4 december: Workshop „Een dag met Ludwig Van Beethoven‟ in de klas door  

                                  opera De Munt 

 Geen boekentas nodig 

Donderdag 6 december: VM: Sinterklaas op bezoek 

                                      NM: Sintuitstap 

 Geen boekentas nodig. Voor een vlot verloop van de  

festiviteiten voor het bezoek van Sint en Piet  

eten alle kinderen van de lagere school op 6 december op school.                         

Vrijdag 7 december – maandag 17 december: Toetsenperiode 

Maandag 10 december: Adventsviering 

                                    Zwemmen 

Maandag 17 december: Adventsviering 

Woensdag 19 december: Eucharistieviering 

                                       Oudercontact rapport 2 

Donderdag 20 december: Oudercontact rapport 2 

Maandag 24 december - vrijdag 6 januari: Kerstvakantie   

MAANDAG 7 JANUARI: ZWEMMEN!!!                              

 

 

 

 



 

 

                                                                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

                02/12: Liam 

                20/12: Lore 

                                                    
 

Deze maandbrief geeft enkel de grote lijnen weer en is een planning die kan veranderen 
omwille van o.a. actualiteit, interesse van de kinderen, onverwachte gebeurtenissen of veel 

afwezige leerlingen. 

 


