
6e leerjaar  B 
MEESTER ANTHONY



Welkom & bedankt!
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Wie zijn wij? 
Mijn normen/waarden/belangen: 

OPEN COMMUNICATIE !! 

=> wisselwerking 

=> sfeer van begrip en respect voor elkaar 

=> het beste voor ELK kind 

Wils- en daadkrachtig 

Respect 

Transparant en consequent 

RESPECT 



DOEL EN MISSIE
Voorbereiding op de overgang naar het secundair onderwijs; op elk 
vlak: inhoudelijk, houding, …, rekening houdend met hoofd, hart en 
handen. 



Om zo te komen tot: De drempel tot het secundair onderwijs verlagen.  



Daarin staat centraal:



Van L6 naar M1 
Getuigschrift behalen
 Ja => A-stroom (1A)

 Neen => B- stroom  (1B) met overzicht van WEL behaalde eindtermen 

CLB-boekje ‘Op stap naar het secundair’ (doorheen het jaar) 

Bezoek PTI, Maricolen & …

Info CLB (op aanvraag)

BASO-fiche (voorjaar, met rapport krokus) 



Leren leren
Gebruik van mindmap

Structuur in teksten leren aanbrengen (fluo, onderlijnen, …) 

Studeerwijzers (moeten ondertekend zijn door de ouders tegen de 
volgende dag) 

Planning in de agenda. (Deels in de klas, deels thuis.) 

Evolutie van wekelijks plannen naar meerwekelijks plannen



Afspraken en regels
Klasregels hangen uit in de klas. 

Klasafspraken werden opgemaakt met de kinderen binnen de ‘gouden 
weken’. 

Vergetelheden: Deze worden opgelijst en na 3 streepjes volgt een extra 
taak met vermelding van de reden. Deze taak wordt ‘s avonds thuis 
gemaakt, zonder excuus, en gehandtekend afgegeven aan de leerkracht 
de dag nadien. Wie de taak vergeet, maakt ze tijdens de speeltijd. 



Schoolafspraken: zie schoolreglement

Speelplaatsafspraken: apetrotsblad. Zelfde werkwijze als bij de 
vergetelheden 

Pesten: ONTOELAATBAAR! Dit wordt direct binnenskamers aangepakt 
met alle betrokken personen. (zorgco., directie, …) Ook hier wordt er 
open gecommuniceerd. Bij hardnekkige problemen worden de ouders 
op de hoogte gebracht. 

Hieronder valt ook cyberpesten! 

“ In mijn klas, op mijn speelplaats, … wordt er NIET gepest!”

Gsm’s zijn verboden op school. Deze dienen dus ook niet meegebracht 
te worden. Bij beschadiging: eigen verantwoordelijkheid!  ( + uitz.)



Speelplaatsbuddy
Verantwoordelijkheid durven nemen en oefenen van sociale 
vaardigheden

=> ondersteunen leerkrachten van toezicht

Data hangen uit.

Graag op tijd aanwezig op school om de taak zo volledig mogelijk te 
kunnen uitvoeren. 



Lessenrooster
• 6 uur wiskunde

• 6 uur Nederlands

• 3 uur Frans

• 3 uur MUZO

• 3 uur LO gegeven door meester Thomas (zwemmen en turnen: zie rooster)

• 3 uur godsdienst

• 5 uur WERO

• Zorg
• Eerstelijnszorg in de klas door de leerkracht

• STICORDI

• Basisleerstof/ basistoetsen 

• Aangepast traject 

• Zorg in de klas door juf Petra C. op dinsdag

• ZOCO

• Individuele ondersteuning 



Wiskunde
• Domeinen: getallenkennis, bewerkingen, meetkunde, meten en 

metend rekenen

• Algemeen: herhaling + verdiepen reeds gekende leerstof

• Enkele nieuwe accenten (volume ruimtefiguren,  de cirkel, …)

• OPM: toepassingen =Verwerking leerstof andere domeinen 

in vraagstukken => hogere graad van beheersing 

= transfer naar de realiteit 



Nederlands
Spreken en luisteren

Lezen: beleid

 leeskwaliteit verhogen: meer en beter lezen 
Leesportfolio
Leesplekjes en klasbib
“Boekenhangers” 
Project: booktubes

Stellen 

Volgens HDL, Davidsfonds junior journalist, eigen initiatieven 

Taalbeschouwing

Spelling: 
◦ Voorbereiding toets: scheurblok
◦ Werkboek; fout na verbeteren ? 10 x schrijven 
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Leesportfolio:

Maandelijks 1 taak (zie lijst kast) 

Verschillende tekstsoorten en bronnen (verschil L5)

Centraal: leesplezier 

Leesboeken uit de klas zijn uitleenbaar mits garantie van goed gebruik

Quotering per taak => rapport 

Goede opvolging is hierbij essentieel 

=> taak pas aftekenen NA controle leerkracht 



EVEN PAUZE ? 



Frans 
Volgens de methode (Quartier étoile 6) 

Kalender in het Frans

Woordenschat: steekproefsgewijs voor 1 punt

Werkwoord van de week 
Oefenblad
Overzichtsschrift 

Volgens leerplan en eindtermen:
 Basisschool: Leerlingen hoeven enkel woorden te kunnen kopiëren.
Middelbaar: Leerlingen moeten de woorden correct kunnen schrijven.
Onze gulden middenweg: Als voorbereiding op een toets van een thema

schrijven de kinderen de woordenschat 3X op EN op toets: fout = fout 
(vb: un maison => une maison // un éléve => un élève)

OPM: Frans in Frans !!!



WERO
Thema 1 Hoe word je een historische figuur? 

Thema 2 Pak je koffers! 

Thema 4 Digiwijs

Thema 5 Beroepen en talenten 

Thema 7 De wereldweerman 

Thema 8 De wereld rond 

Seksuele opvoeding ‘Het voortplantingsboekje’

Thema planten 
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Actua
Voorstellen van 3 artikels (binnenland, buitenland, regio)

Max. 1 sportartikel 

Planning op kalender achteraan 

Doel: Info op een rustige, spontane manier aan een groep verschaffen.
 => Niet van buiten leren! (vertellen) 

 Steekkaart met kernwoorden  



Godsdienst
• thema’s en feestdagen binnen het kerkelijk jaar

• Gebed

• Sociale vaardigheden; filosoferen; verwondering omtrent de wereld

• Eucharistievieringen 



Muzische opvoeding
• Beeldopvoeding (meester Anthony)

• Drama (juf Lore)

• Dans (juf Lore)

• Muziek (meester Anthony) 



Lichamelijke opvoeding
Zwemmen
 Gratis voor L6

Turnen
 Maandag 50’ of 75’ (= tweewekelijks)

 Dinsdag 50’ (wekelijks) 

Sportdriedaagse te Maldegem/Meos (fiets)  22-23-24 september 



Klaar?
Nee hoor! 

Klaarbord:

Lessen afwerken

Lessen op voorhand voorbereiden

Scheurblok 

Contractwerk

Lezen 

Klastaken  



Nazicht LKR
Wordt door de leerkracht nagekeken: 
Frans, spelling, wiskunde 

Wordt steekproefsgewijs nagekeken door de leerkracht:
Nederlands 

Wordt niet nagekeken door de leerkracht: (+ uitz.) 
WERO, godsdienst (toets => ingevulde bundel) 



Nazicht ouders
oToetsenmap: tekenen op achterkant voorblad
o Datum

o Handtekening

oMate van tevredenheid 

oWerkboeken: tekenen studeerwijzers 
o Datum

o Handtekening 

oLeesportfolio (NA controle leerkracht) 



Toetsen
De studeerwijzers gaan mee naar huis en worden door de ouders 
ondertekend. 

Leerlingen krijgen een waaier aan mogelijkheden aangeboden hoe ze 
willen studeren
Zie ook: klasmail, website meester Anthony, Bingel, Kabas, …

Mondeling oefenen kan, mits een bewijs van ouders op papier 

Verplichte schriftelijke voorbereiding na een ‘mindere’ toets. 
Zie ook: Frans alle woorden 3X, mindmap bij WERO



Materiaal leerlingen
• De leerlingen kregen een pennenzak van de school.

• Aangevuld met ontbrekend materiaal. (opgelijst)
• Balpennen (blauw, groen, rood, zwart)
• Inktenkiller
• Gom
• Lat
• Geodriehoek
• …

• 2 ringmappen (opgelijst)

• Stuk of kwijt betekent ZELF vervangen. 

• BEHALVE: stiften, kleurpotloden en een postmap

• Liefst GEEN ander schrijfgerei op school. 

=> BLIJFT IN DE KLAS EN GAAT NIET MEE NAAR HUIS! 



Taken leerlingen 



EVEN PAUZE ? 



Rapporten en oudercontacten
 4 rapporten

2 oudercontacten 
 Klasdeur staat altijd open! 

Proclamatie: maandag 27 juni 

Zanzy’s & Nicky’s: dinsdag 28 juni 



Allerlei
• Huiswerk: Hebben elke dag iets te doen. (werkwoord van de week, huistaken, leren 

toetsen, lessen voorbereiden, woordenschat Frans, …) 

• Toetsen: toetsenperiodes 

• Agenda: iedere week ondertekenen op vrijdag, controle op maandag. 
◦ => Als een taak op dinsdag ingeschreven staat, wil dit zeggen dat het huiswerk de 

dinsdag ingediend moet worden. De leerling zal dus de maandagavond in zijn/haar 
agenda naar dinsdag moeten kijken. 

• Bereikbaarheid leerkracht 

• Verjaardagen: NIET VERPLICHT! Geen cadeautjes, wel iets om op te eten. Geen 
kinderchampagne, frisdrank, …. Graag gebruiksvriendelijk. We vieren kort in de klas 
de dag zelf, maar de traktaties gebeuren 4 keer per jaar. Dan maken we er een groot 
feest van met L6. Echter enkel traktatie voorzien voor de klasgroep. We maken er 
zelf een buffet van. 
• Donderdag 28/10
• Donderdag 23/12
• Donderdag 31/03
• Dinsdag 28/06 



• Drankjes: ENKEL water mee naar school en liefst in een herbruikbare fles. 

• Tijdens de speeltijd: VM = fruit en NM = koek 



Enkele data 
Rapport 1 en OC 1: woensdag & donderdag 17 & 18 november 

Rapport 2: vrijdag 24/12

Rapport 3 en OC 2(bespreking basofiche en studiekeuze): week 21 
februari

Rapport 4: zie proclamatie 

oProclamatie: maandag 27/6 19 u

oZanzy’s-Nicky’s: dinsdag 28/6 14 u 

Meester op zeeklas: 23 t.e.m. 25 mei 







Om af te sluiten: 


