1ste leerjaar
leerkrachten
gebruikte methoden

juf Ellen
reken maar
ik lees met hup en aap
ik pen
op verkenning
octopus verkeersland
sterren aan de hemel
mini maxine

hoogtepunten

het letterfeest
Sinterklaasfeest
we leren oversteken op het zebrapad
we leren fietsvaardigheden

verkeerseducatie
we verkennen de omgeving

activiteiten en uitstappen

hoe kan je participeren in de werking?

op verkenning door onze school
herfstwandeling in Buggenhout bos
bezoek aan de kinderboerderij
toneelvoorstelling
kronkeldidoe of megaspelenpaleis (wisselt per jaar af)
workshops Digitale Wolven
workshop Yum runner rond gezonde voeding
bezoek aan de bibliotheek van Bornem
museum voor natuurwetenschappen
schoolreis
uitstap naar recreatiedomein De Ster
sportdag
hulp bij vervoer naar activiteiten

2de leerjaar
leerkrachten
gebruikte methoden

juf Caroline
reken maar
talent
op verkenning
mini maxine
ik pen
sterren aan de hemel
octopus verkeersland

hoogtepunt

Sinterklaasfeest
Kerstfeest
Restaurantweek (samen met 3L)
eerste communie (voor de communicanten)

verkeerseducatie

we leren de verschillende verkeersborden kennen (door de omgeving
te verkennen)
We behalen het fietsdiploma brons

we verkennen de omgeving

herfstwandeling in Buggenhout bos
bezoek aan de kinderboerderij
Wandeling door Mariekerke (omgeving van de school)

activiteiten

toneelvoorstelling
megaspelenpaleis of Kronkeldidoe (wisselt per jaar af)
sportdag
schoolreis pairi daiza
digitale wolven

bezoek aan de bibliotheek van Bornem
uitstap naar recreatiedomein De Ster
hoe kan je participeren in de werking?

hulp als lees(groot)ouder)
hulp bij vervoer naar activiteiten

3de leerjaar
leerkrachten
gebruikte methoden

hoogtepunten

verkeerseducatie
we verkennen de omgeving

activiteiten en uitstappen

juf Carine
Reken maar
Talent
Op verkenning
Ik pen
Sterren aan de hemel
Octopus verkeersland
Mini Max
Feesten rond Halloween, Sinterklaas, Kerstmis en Carnaval
Restaurantweek
Mondiale week
Project Ben De Bever
we leren fietsvaardigheden
Leerwandeling door Mariekerke
Bezoek aan de imker
Bezoek aan het containerpark
Toneelvoorstelling
Dinomuseum
Lego Wedo
Sportdag
Schoolreis naar Pairi Daiza

hoe kan je participeren in de werking?

Digitale wolven
bezoek bibliotheek
uitstap naar recreatiedomein de ster
wandeling in Buggenhout bos
hulp bij vervoer naar activiteiten
hulp als begeleider bij activiteiten (vraaggestuurd)

4de leerjaar
leerkrachten
gebruikte methoden

juf Freya

hoogtepunt
verkeerseducatie

bosklassen

we verkennen de omgeving

activiteiten en uitstappen

reken maar
talent
op verkenning
sterren aan de hemel
octopus verkeersland
ik pen
mini max
we leren fietsvaardigheden
we behalen het fietsbrevet zilver
evaluatierapport ‘Veilige en vaardige fietser’
herfstwandeling
bezoek aan het CC Ter Dilft
(we proberen zo veel mogelijk naar alle activiteiten en uitstappen te
fietsen)
OOR-college
auteurslezing

hoe kan je participeren in de werking?

alles met de bal
sportdag
bosklassen
digitale wolven
toneelvoorstelling
workshop stedenband
Hulp bij vervoer naar activiteiten
Hulp als begeleider bij activiteiten (vraaggestuurd)

5de leerjaar
leerkrachten
gebruikte methoden

hoogtepunt
verkeerseducatie
we verkennen de omgeving
activiteiten en uitstappen

meester Manus
Reken maar
Talent
Op verkenning
Sterren aan de hemel
Octopus verkeersland
Super Max
bosklassen in Durbuy
Wij stomen ons klaar voor het gouden fietsbrevet in het 6de lj.

Geschiedeniswandeling door ons dorp
Fietsuitstappen, wanneer we kunnen gaan we met de fiets.
Doedagen in de Nekker
Bezoek OLVP Sjabi technische school
Lessen alternatieve energie
Doedag
American games, sportdagen, …
Lego Wedo

hoe kan je participeren in de werking?

Digitale wolven
Filmvoorstelling
workshop DJAPO
Geschiedeniswandeling door Mariekerke
Bosklassen Durbuy
Bezoek van de douane aan onze klas
hulp bij begeleiding activiteiten (fietsparcours, fietsuitstappen)
Tips en ideeën want samen brengen we de wereld beter in de klas.

6de leerjaar
leerkrachten
gebruikte methoden

hoogtepunten
verkeerseducatie
we verkennen de omgeving
activiteiten en uitstappen

juf Sylvia
reken maar
talent
op verkenning
sterren aan de hemel
octopus verkeersland
super Max
bosklassen in Durbuy
diploma-uitreiking
behalen van het fietsbrevet goud
bezoek aan het fort van Bornem
OOR-college
doe-dagen in de Nekker
bezoek OLVP middenschool en SJABI technische school
lessen alternatieve energieaAmerican games

hoe kan je participeren in de werking?

Bezoek Lego studio
lego we do
digitale wolven
filmvoorstelling
workshop DJAPO
bezoek aan de bibliotheek
sportdag
bosklassen Durbuy
hulp bij begeleiding activiteiten (fietsparcours, fietsuitstappen)

Zorgklas
leerkracht
taken

hoe kan je participeren in de werking?

juf Dorien
beheert de leerlingendossiers
organiseert zorgoverleg, pre MDO en allerlei besprekingen
test het leesniveau
contactpersoon met het CLB
helpt leerlingen waar nodig (bijwerken, niveaugroep, extra uitdaging)
volgt pestproblemen op (voert gesprekjes met de leerlingen)
is aanspreekpunt van de school bij afwezigheid directie
onmiddellijk contact opnemen indien u bepaalde zorgen heeft over uw
kind
ingaan op uitnodigingen voor gesprekken
indien nodig je kind laten opvolgen en begeleiden : CLB, reva, logo, …
samen op weg gaan naar de goede begeleiding van je kind

