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• VIJFDE LEERJAAR •

5LB  
juf Ruth

ruth.wille@sintjv.be

ondersteuner:  
meester Ken

ken.libijn@sintjv.be

5LA  
meester Ruben

ruben.wachtelaer@sintjv.be

leerkracht beweging: 
juf Liesbeth

liesbeth.smekens@sintjv.be

leerkracht beweging:  
meester Bavo

bavo.wille@sintjv.be
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ALGEMENE KLASAFSPRAKEN
• De lessen starten om 8.25 uur. Op tijd komen zorgt voor een aangename start 

van de dag!

• We vieren de verjaardag van elk kind in de klas. Trakteren hoeft zeker  
niet maar mag wel. Hou het gezond (geen taarten, snoep en chips, …)  
en bescheiden (geen individuele cadeautjes per kind …). Een klascadeau is 
zeker ook leuk. Als je een tip nodig hebt, kan je bij de klasleerkracht terecht.

• Is je kind ziek of afwezig: geef een seintje via secretariaat@bsvm.be,  
09 226 76 82 of via 0474 66 15 56 (brugfiguur). Zorg nadien voor een correct 
attest (meer info op www.bsvm.be/afwezigheden).

• Overloop elke dag samen met je kind de schoolagenda. Wat op maandag 
wordt ingeschreven, moet op maandag klaar zijn.

• De school voorziet gratis basismateriaal (vulpen, potloden, schaar, balpen, …). 
We doen dat één keer per kind. Wat stuk of verloren geraakt, komt op  
de schoolrekening of vervang je zelf. Wat is opgebruikt, wordt gratis aangevuld 
(kleurpotloden, inktbuisjes, …).

BESTE OUDER,
Je kind start in een nieuwe klas op onze school. Wij kijken ernaar uit. Met deze 
folder geven we je heel wat info mee. 
Elke klas heeft een vaste klasleerkracht. Vaak zijn er nog andere leerkrachten 
extra in de klas. Zo kunnen we voor al onze leerlingen goed zorg dragen. 
Je bent altijd welkom op onze school voor vragen of opmerkingen: spreek de 
leerkrachten gerust aan. 
Onze contactgegevens vind je ook in deze folder terug. We wensen je, samen 
met je kind, een heel fijn schooljaar toe.

meester Jordan, directeur



Ik kan op een warme en communicatieve wijze  
in relatie treden met mezelf en met anderen.

• We bevorderen een positieve groepsvorming door de organisatie  
van de zeeklas.

• We communiceren met een gepaste en respectvolle taal.
• We leren onze gevoelens uiten en luisteren naar die van anderen.

In dialoog met de andere(n) leer ik mezelf en waartoe ik word  
uitgenodigd kennen. Ik kan richting geven aan mijn leven.  
Ik reageer veerkrachtig.

• We werken aan een positief zelfbeeld.
• We leren onze mening op een beleefde manier geven.
• We tonen respect voor de mening van anderen.

SOCIO-EMOTIONELE ONTWIKKELING

ONTWIKKELING VAN EEN INNERLIJK KOMPAS



ONTWIKKELING VAN INITIATIEF 
EN VERANTWOORDELIJKHEID

MOTORISCHE EN ZINTUIGLIJKE ONTWIKKELING

Ik neem verantwoordelijkheid op voor mezelf en voor anderen.  
Ik neem initiatief en kan vrij en zelfstandig functioneren.  
Ik ontwikkel kritische zin, kan dingen onderzoeken en ben creatief.

• We proberen verschillende studiemethodes uit: schema’s maken, mindmap, …
• We werken geconcentreerd aan een opdracht.
• We leren om zelfstandig te werken.
• We leren samenwerken per twee of in groep.
• We leren om zelf conflicten op te lossen voordat we de hulp van de leerkracht 

inschakelen.
• We kunnen teksten of andere informatiebronnen kritisch beoordelen.

Ik beschik over voldoende (psycho)motorische en zintuiglijke  
basisvaardigheden om zelfredzaam te functioneren.

• De bewegingslessen worden gegeven door meester Bavo en juf Liesbeth. 
• Voorzie een turnzak met een sportbroek, een T-shirt van de school, kousen  

en turnpantoffels of indoor sportschoenen. 
• In de bewegingslessen wordt gewerkt aan bal- en dingvaardigheden, vlot  

en behendig bewegen, ritmisch en expressief bewegen, sport- en spelvormen 
en zwemmen.

• De zwemlessen worden door meester Bavo gegeven. Voorzie een zwemzak 
met een zwembroek (broek tot boven de knie, geen zakken, geen rits en geen 
zwemshort) of badpak (geen bikini), een kam of borstel en een handdoek.  
Een duikbril mag maar moet niet.



ONTWIKKELING VAN ORIËNTATIE OP DE WERELD

MEDIAKUNDIGE ONTWIKKELING

Ik ben nieuwsgierig naar de wereld waarin ik leef. 
Ik exploreer mijn omgeving en verwerf inzicht 
in de wereld in al zijn dimensies.

• We werken met de WOUW-methode. Deze bevat verschillende thema’s  
in themaboeken met aardrijkskunde / geschiedenis / natuur en techniek / mens  
en samenleving.

• Hoe studeren? 
 Studiewijzer op het einde van het thema met de onderverdeling in wat ik moet 

kennen en wat ik moet kunnen. 
 Studeren in het lessenschrift (schematiseren en mindmap maken) en KABAS 

(online platform, www.kabas.be: zie sticker schoolagenda)
• Toets per thema: open en gesloten boek.

Geplande uitstappen: bezoek aan de middelbare school Sint-Antonius, bezoek 
aan het beroepenhuis, bezoek aan het industriemuseum, bezoek aan de wereld 
van Kina. Meer info volgt.

Ik ga op een enthousiaste, zelfredzame en kritische manier  
om met media en mediacontent.

• We praten over nettiquette en bespreken de gevolgen van het verwaarlozen 
hiervan.

• We leren het internet gebruiken als informatiebron. 
• We leren kritisch omgaan met de informatie die we online vinden.
• Leerlingen vanaf 4L krijgen een e-mailadres van de school. Naast mailen kunnen 

ze ook presentaties maken, teksten opstellen voor hun schoolopdrachten, …
• Op school werken we met laptops, chromebooks en iPads.

Gepland bezoek: Filip Bourgeois (rond mediawijsheid).



TAALONTWIKKELING

MUZISCHE ONTWIKKELING

Ik geniet van kunst en expressie en kan me muzisch en kunstzinnig 
uitdrukken.

• We verkennen de verschillende muzische domeinen: beeld, muziek, drama, 
bewegingsexpressie en muzisch taalgebruik. Dit door middel van gevarieerde 
opdrachten.

• Wekelijks staan er muzische activiteiten gepland.

Nederlands Spelling
• We werken met de methode Talent.  

Er zijn 3 spellingsboeken.
• We werken aan de spellingsafspraken  

en werkwoordspelling. Foutloos schrijven 
vinden we belangrijk.

• Hoe studeren?
 Moeilijke woorden uit spellingsboek oefe-

nen in LSS / herhalingsbundel / oefenen op 
bingel (www.bingel.be: zie sticker agenda).

• Toets na elk thema / controledictee na  
3 thema’s (woorddictee, zinnendictee).

Nederlands Taal
• We werken met de methode Talent.  

Er zijn 3 taalboeken.
• Per thema, 12 lessen (begrijpend lezen, 

luisteren, spreken, taaldenken, schrijven).
• Taaldenken: onderwerp, persoonsvorm, 

verwijswoorden, woordsoorten, woorden-
schat en zegswijzen.

• Hoe studeren voor taaldenken? 
 Herhalingsbundel/bingel (www.bingel.be: 

zie sticker agenda) / woordenschatlijst.
• Toets na elk thema over de verschillende 

onderdelen.
• Gepland bezoek: auteur in de klas.

Frans
• Livre de l’élève (handboek) et cahier 

d’activités (werkboek).
• Zichzelf en familie voorstellen, 

getallen tot 1 000 leren, de werkwoor-
den avoir, être, faire, aller en enkele 
werkwoorden op -er. 

• We besteden ongeveer anderhalve 
week per unité (hoofdstuk). 

• Na 4 unités is er een révision  
(herhalingsles).

• De lessen bevatten spreek-, luister-  
en schrijfoefeningen.

• Hoe studeren? 
 Woordkaarten dagelijks herha-

len / Toets voorbereiden in lessenschrift 
(LSS): woordkaarten / zinvolle oefe-
ningen (aangeduid) hermaken in het 
werkboek / herhalingsbundel / bingel 
(www.bingel.be: zie sticker agenda).

• Toets na elke unité en na 4 unités een 
herhalingtoets.

• Elke toets omvat luister-, spreek-  
en schrijfoefeningen.



WISKUNDE

GODSDIENST

Ik bedenk hoe ik mijn wiskundige bagage  
kan gebruiken om een probleem aan te pakken.  
Ik doe dit met vertrouwen en plezier.

• We werken met de methode Reken Maar!
• 6 rekenboeken(RB) en een rekenwijzer met  

de leerstofinhoud (RW). 
• Per boek 2 blokken (getallenkennis / bewerkingen /metend rekenen  

en meetkunde).
• Per blok: instaples / 10 lessen/herhalingsles.
• Hoe studeren?
 Rekenregel in RW herleren / huiswerkbladen / herhalingsles in RB/bingel 

(www.bingel.be: zie sticker agenda) / instructiefilmpjes op Bingel herbekijken.
• Toets opgesplitst over 2 dagen, daarna remediëren  

(extra oefenen op de fouten) en/of verrijking.

Ik sta open voor een diepere dimensie in het leven. Ik maak kennis  
met en ga in dialoog met de katholieke geloofstraditie.  
Ik groei op levensbeschouwelijk, religieus en/of godsdienstig vlak.

• We werken met de methode Tuin van heden.nu. Er is 1 leerwerkboek.
• Verschillende thema’s (profeet Elia, gelukkig zijn, de heilige boeken,  

kerkelijk jaar, …).
• Hoe studeren?
 Op het einde van iedere les: ‘Ik vind mijn weg’ met de te kennen leerstof.  

Ook oefenen op bingel (www.bingel.be: zie sticker agenda).
• Toets na elk thema.
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www.facebook.com/bsvisitatie

CONTACTGEGEVENS SCHOOL
Basisschool O.-L.-V.-Visitatie
Elfnovemberstraat 23
9030 Mariakerke

directie • meester Jordan
directie@bsvm.be • 09 226 76 82

zorgco • juf Sofie
zorg.lager@bsvm.be • 09 277 23 32

brugfiguur • juf Elle Mieke
brugfiguur@bsvm.be • 0474 66 15 56

secretariaat • juf Katrien
secretariaat@bsvm.be • 09 226 76 82
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