
Welkom in de 
klas van Jules en 

juf Kelly
Instapklas – 1ste kleuterklas



Even kort voorstellen aan elkaar



Een korte rondleiding in onze school.

Instapklas – 1ste kleuterklas





1ste – 2e leerjaar



3e – 4e leerjaar



5e – 6e leerjaar



Kalenders en daglijn.





Een dagje in de klas:

• 8u30: onthaal
• 8u45: impressie of start activiteiten
• 9u30: handen wassen, fruit eten, toilet, handen wassen, jas aandoen
• 10u10 – 10u40: speeltijd
• 10u40: activiteiten
• 11u55: toilet, handen wassen, jas aandoen
• 12u10: middag
• 13u25: activiteiten
• 14u10: toilet, handen wassen, jas aandoen
• 14u20 – 14u50: speeltijd
• 14u50: opruimen in de klas en slotactiviteit
• 15u30: einde schooldag (15u op vrijdag)



Hoe werken wij?

• we proberen de buitenwereld zo echt mogelijk in de klas te brengen.

• we werken rond thema’s: meerdere weken na elkaar hetzelfde thema.

• Impressie

• mindmap

• uitwerking in de klas





Thema: Wij bedanken de postbodes door hen te helpen.





• twee leeftijden per klas

• maximum 12 kinderen per geboortejaar

• kinderen leren van elkaar

• de oudste kinderen zorgen voor de jongste (sociale vaardigheden)

• jongste kinderen evolueren soms sneller door het aanbod dat ze 
zien/horen van de oudste kinderen

• leren zelfstandig werken

Graadsklas?



Voordelen kleine school:

• kleinere klassen

• minder kinderen op de speelplaats, in de refter

• huiselijke en familiale sfeer: iedereen kent elkaar



Wat nog?

• twee keer per week turnen: met de bus naar de Kronkel.

• één keer per week een boekje kiezen in de schoolbibliotheek.

• schoolreis

• …



Wat nemen we mee in onze boekentas?

-een stukje fruit in een fruitdoos
-een brooddoos
-een koek in een koekendoos
-een drinkbus met water

1ste schooldag: een schoendoos met reservekleren in.



We krijgen een nieuwe school!!!

Vanaf schooljaar 2021 – 2022 een volledig nieuw 
schoolgebouw!






