
1ste leerjaar 

Leerkracht Juf Ellen 

Gebruikte methoden Reken maar 

Ik lees met hup en aap 

Ik pen 

Zonnekind 

Open Wereld 2.0 

Sterren aan de hemel  

Mini maxine 

Hoogtepunten Het letterfeest 

Sinterklaasfeest 

Verkeerseducatie We leren oversteken op het zebrapad 

We leren fietsvaardigheden 

We verkennen de omgeving Op verkenning in en rond onze school 
Herfstwandeling  

Activiteiten en uitstappen Toneelvoorstelling 

Kronkeldidoe of megaspelenpaleis (wisselt per jaar af) 

Workshop Digitale Wolven 

Bezoek aan de kinderboerderij 

Bezoek aan de bibliotheek van Bornem 

Educatieve uitstap 

Schoolreis 

Sportdag 

Hoe kan je participeren in de werking? Hulp bij vervoer naar activiteiten 

  



2de leerjaar 

Leerkracht Juf Caroline 

Gebruikte methoden Reken maar 

Talent 

Zonnekind 

Open Wereld 2.0 

Mini maxine 

Ik pen 

Sterren aan de hemel 

Hoogtepunt Sinterklaasfeest 

Kerstfeest 

Maaltafeldiploma (einde schooljaar) 

Verkeerseducatie We leren de verschillende verkeersborden kennen (door de omgeving 

te verkennen) 

We behalen het fietsdiploma brons 

We leren veilig oversteken 

We verkennen de omgeving We gaan op wandeling in Mariekerke 

We observeren de natuur en ontdekken de seizoenen 

Activiteiten Toneelvoorstelling 

Megaspelenpaleis of Kronkeldidoe (MOEV) 

Sportdag 

Schoolreis  

Digitale wolven (scratch) 

bezoek aan de bibliotheek van Bornem 



Hoe kan je participeren in de werking? Hulp als lees(groot)ouder 
Hulp bij vervoer naar activiteiten 

   

3de leerjaar 

Leerkrachten Juf Carine, juf Greet 

Gebruikte methoden Reken maar 
Talent 

Open Wereld 2.0 
Ik pen 

Sterren aan de hemel 
Mini Max 

Zonnestraal 

Hoogtepunten Feesten rond Halloween, Sinterklaas, Kerstmis en Carnaval 
Onze schoolreis 

Onze educatieve uitstap  

Verkeerseducatie We leren fietsvaardigheden 

We verkennen de omgeving Leerwandeling door Mariekerke  
Herfstwandeling / lentewandeling 

Bezoek aan het CC Ter Dilft 

Activiteiten en uitstappen Toneelvoorstelling 
Sportdag 

Schoolreis  
Digitale wolven 

Educatieve uitstap 

Hoe kan je participeren in de werking? Hulp bij vervoer naar activiteiten 
Hulp als begeleider bij activiteiten (vraaggestuurd)  



    

4de leerjaar 

Leerkracht Meester Manus 

Gebruikte methoden Reken maar 
Talent  
Zonnestraal 
Open Wereld 2.0 

Sterren aan de hemel 
Octopus verkeersland 

Ik pen 

Mini max 

Hoogtepunt Bornemweek 

Verkeerseducatie We leren fietsvaardigheden  
We behalen het fietsbrevet zilver 
Evaluatierapport ‘Veilige en vaardige fietser’ 

We verkennen de omgeving Herfstwandeling / lentewandeling 

Bezoek aan het CC Ter Dilft 
(we proberen zo veel mogelijk naar alle activiteiten en uitstappen te 
fietsen) 

Activiteiten en uitstappen Auteurslezing 
Sportdag 
Openluchtklassen 
Digitale wolven 
Toneelvoorstelling 
Workshop door ‘De Munt’ (opera van Brussel) 
Educatieve uitstap 

Hoe kan je participeren in de werking? Hulp bij vervoer naar activiteiten 



Hulp als begeleider bij activiteiten 
Tips en ideeën, want samen brengen we de wereld beter naar de 
klas 

  

5de leerjaar 

Leerkracht Juf Freya 

Gebruikte methoden Reken maar  
Talent 

Open Wereld 2.0 
Sterren aan de hemel 

Super Max 

Hoogtepunt Openluchtklassen 

Verkeerseducatie Wij oefenen voor het gouden fietsbrevet in het 6de leerjaar. 
Wij doen zoveel mogelijk uitstappen en activiteiten met de fiets 

We verkennen de omgeving Fietsuitstappen 

Activiteiten en uitstappen Doe- dagen in de Nekker 
Lego Wedo 

Digitale wolven 

Filmvoorstelling 
Bezoek aan de bibliotheek 

Sportdag 
Herfstwandeling 

Openluchtklassen 
Workshop ‘Draadloos’ 

Hoe kan je participeren in de werking? Hulp bij begeleiding activiteiten (fietsparcours, fietsuitstappen) 

   



  

6de leerjaar 

Leerkracht Juf Sylvia 

Gebruikte methoden Reken maar  
Talent 

Open Wereld 2.0 
Sterren aan de hemel 

Super Max 

Hoogtepunten Openluchtklassen 
Diploma-uitreiking 

Verkeerseducatie Behalen van het fietsbrevet goud 

Wij doen zoveel mogelijk uitstappen en activiteiten met de fiets 

We verkennen de omgeving Bezoek aan het fort van Bornem 

Fietsuitstappen 

Activiteiten en uitstappen Doe-dagen in de Nekker 
Bezoek OLVP middenschool  

lessen alternatieve energie 
Bezoek Lego studio 

Digitale wolven 

Bezoek Fort Bornem 
Bezoek aan de bibliotheek 

Sportdag 
Openluchtklassen 

Workshop ‘Draadloos’ 
Toneelvoorstelling 

Hoe kan je participeren in de werking? Hulp bij begeleiding activiteiten (fietsparcours, fietsuitstappen) 

    



Zorgklas 

Leerkracht Juf Dorien 

Taken 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 

Hoe kan je participeren in de werking? 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 

 


