
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Juf Gina, juf Ellen en meester Jochen wensen je alvast van harte welkom in het 

eerste leerjaar, bij de bijtjes en de uiltjes. Hier maken de kinderen de grote 
overstap naar de lagere school.       

 

 

 

 

 

                                                                                                 

  de instructieruimte 



    Voor Nederlands wordt er gewerkt met de methode Ik lees 
met Hup en Aap. Hup, staat elke dag zijn vriendjes op te wachten om samen te 
lezen: ik, an, eet, aap, ijs,… De letters worden verklankt in lettergroepen, 
waaraan een medeklinker wordt toegevoegd. 

Met een letterschuif, woorden- en letterdozen kunnen de eerste lezertjes 
gedifferentieerd experimenteren met de aangeboden letters.                                                    

                                                                                                        

    Op de speelplaats, in het zand, in de verf, in het 
schrijfboekje, op de grote schrijfborden,... leren de kinderen de letters 
schrijven die zij in de leesles hebben leren lezen. Naast schrijfoefeningen gaat 
er in deze lessen ook aandacht naar motorische activiteiten, gericht op de arm-, 
hand- en vingermotoriek. De methode Karakter wordt hiervoor gebruikt en Aap 
is de spilfiguur. 

 

 

 

 

 

                                                                   het werkeiland 



 

 

 
Voor Wiskunde wordt de methode zoWISo gebruikt.  
Met Wisse en Roefie Rups leren de kinderen rekenen op 

een speelse manier. Het DOEN staat centraal, de kinderen bedenken zelf 
creatieve oplossingen voor allerlei rekenkundige problemen in het dagelijks 
leven. We werken met één basistraject met remediëring/uitbreiding voor 
zwakkere en vlottere rekenaars. Zo houdt iedereen plezier in het rekenen! 

Na elk blok komt er een toets (alleentje 1) om te kijken 
of uw kind de leerstof onder de knie heeft. Wanneer uw kind een onderdeel 
minder goed heeft begrepen, wordt hierop geremedieerd in de klas en wordt 
er vervolgens een nieuwe toets (alleentje 2) afgenomen om te kijken of uw 
kind de leerstof begrepen heeft.  

                                                                                                                                              

                                                                                       

                   

 

 

 

 

 

Het kiesbord in de bijen- en uilenklas bestaat uit ‘moetjes’ en ‘magjes’. De 
leerling plaatst de naammagneet bij de gekozen opdracht. Op die manier 
dragen zij een stuk verantwoordelijkheid en zelfstandigheid binnen het 
werkveld. De taken staan steeds in verband met de voorbije lessen. 



 

   Bingel is het all-round klasplatform waar de leerling 
centraal staat. Of het nu gaat om het werken in de klas, differentiatie of het 
oefenen thuis, … met Bingel heb je alles bij de hand. Bingel legt de focus 
op lesplezier en het leren op maat van elke leerling.             

 

 

 

 

                                                                                  de computerhoek              

 

 

Wereldoriëntatie wordt gegeven aan de bijen en uilen samen. Bij de start van 
elk project bespreken de kinderen wat ze graag zouden weten over het 
onderwerp, wat ze precies willen doen en hoe ze willen zijn. Werken op de 
computer, een uitstap maken, knutselen,… behoren zeker tot de 
mogelijkheden. De projecten sluiten vaak aan bij de leeslesjes. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Even wandelen door de Wereldstraat... 

        

 

                      

  In het eerste leerjaar is er aandacht voor Frans-initiatie.                                                           
In de Franse lesjes verwelkomt Pistache de kinderen met een welkomstlied. De 
handpop vertelt een verhaal over de avonturen met zijn vrienden. De klanken, 
woorden en zinnen worden nagebootst en in de passende context gebruikt. 

 
Spelletjes, liedjes, knutselopdrachten vormen dan weer een extra mogelijk om 
de nieuwe woordenschat in te oefenen. 
 

 

 



 

 

 

Ook in het eerste leerjaar maken de kinderen al zelf klas :  

 

    In de natuur- of 
actuakring verzorgen de kinderen een thuis voorbereid spreekmoment en 
stellen hun weetje aan de klasgroep voor 

 

 

                                       

 

De kinderen stellen in de leeskring een boek aan de klasgroep voor met een 
kort leesfragment en een creatief werkje. 

 



Belangrijk vormen zeker en vast de herkenningspunten uit de derde 
kleuterklas : de kringmomenten, het kiesbord, het werken met 
pictogrammen,… Zo voelt elk bijtje zich snel thuis in de nieuwe klas!  

 

Heb jij ook eens zin om een dagje te komen meezoemen of 
vliegen in onze klas? DAT KAN! Geef een seintje en geniet mee 
van een dagje in het eerste leerjaar. 

 

                                                                          


