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Ontdekken wie je bent, wat je graag doet, wat je talenten zijn. Daar gaan

we voor in onze eerstegraadsschool. We willen je goed omringen met een
bruisend team dat ernaar uitkijkt om je twee jaar lang te zien evolueren.
Op onze school leef en leer je samen met je klas- en leeftijdsgenoten, ieder

met zijn of haar eigen interesses en eigenheid. Het maakt je eigen
ontdekkingstocht des te boeiender. Je krijgt de ruimte om te proberen, te
struikelen, weer op te staan en stappen vooruit te zetten. Ons team zorgt

ervoor dat het goed met je gaat en coacht je doorheen de twee jaren. Mét
respect voor jouw individuele karakter. We laten je zijn wie je bent en helpen
je op weg tijdens jouw leertraject. Met een speelse knipoog naar de

wondere wereld. Neem bij ons een bruisende start en maak het verschil.



opstart 1A & 1B2018-2019

volledige graad2019-2020

575 lln

280 lln

modernisering 1stes & schakeljaar 2des

schakeljaar = nieuwe structuur, ‘oude’ LPD 

inzetten op groepsvorming 1B = 43 lln

inzetten op differentiatie 1B = 38lln



Filmpje Leerlingen.

B-stroom, het kan anders

Filmpje 



P-project 
1Pa – 1Pb – 1Pc

Waarom
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Uitwerking 

Evaluatie 

Communicatie 
en organisatie 



Waarom

• Motivatie

• Succeservaring

• Leerwinst

• Autonomie

• Competenties

• Differentiatie

• Talenten

• Overstap basis naar secundair 
onderwijs

leerlingen

• Leerkracht als coach

• Team

• Succeservaring

• Talenten

• Competenties

• Autonomie

leerkrachten



Een geschikte locatie vinden? 

September Oktober

- 4 lokalen (2 werkklassen/2 instructieklassen) - 2 lokalen ( 1 werkklas/ 1 Instructieklas)

- 2 groepen apart - 1 groep 

- Te weinig leerkracht om klas te begeleiden - 3 leerkrachten op éénzelfde plaats

- Andere collega’s kwamen nog in de klas - Eigen lokaal

- Vast aan ruimte - Flexibel in de ruimte

Infrastructuur 



Hoe richt je een ruimte in? 

Infrastructuur – een blik in de werkklas  















Plattegrond

Infrastructuur – een blik in de instructieklas  



Plattegrond

foto



Uitwerking – het team  

PLUSUUR 

NEDERLANDS WISKUNDE VLINDER



Uitwerking – weekoverzicht 



Hoe maak je alles overzichtelijk?
- Bord vooraan in de werkklas
- Kleuren



- In mapje op naam 
- Blijft op de tafel
- Differentiatie
- Controle

Uitwerking – weekplanning



Instructieklas
- Instructiefimpje
- Instructieblad
- Uitleg taken, leerstof …

Maandag verplichte instructie
- 2 x de helft van de groep

Woensdag niet verplichte instructie
- Leerlinggericht 
- Bijsturen

Uitwerking – instructiemoment



Leerlingen kiezen hun eigen traject
- Vak
- Opdracht
- Leerkracht helpt waar nodig

Uitwerking – leerlingen gaan aan de slag



Correctie (Verbeterhoek)
- Klaar met opdracht(en) → controle leerkracht → paraaf leerkracht → Verbeterhoek 
- Klaar verbeteren → controle leerkracht → paraaf leerkracht



Klaar met alle taken van het vak 
- Foto van het bord 
- Foto in groen of rood bakje
- Map in opbergbox ter controle



Leerwerkboeken en eigen/extra materiaal
- mappen (kleur)

Smartschool ‘Vakken’
- Luister- en kijkfragmenten
- Verbetersleutels
- Online toetsen/taken

Tablets/Laptops op tafel

Uitwerking – lesmateriaal



Opdrachten niet af
- Afwerken thuis

Vrijdagavond 
- controle mappen door leerkrachten
- Map niet OK = in orde brengen op maandag

Maandag  
- Extra uitleg voor leerlingen die vorige week problemen hadden (rood bakje)

Uitwerking – feedback



Uitblazen: vrijdag laatste 30 minuten

Projecten: projectbundel, thema uit leerwerkboek, 
speelse activiteiten …

- Halloween
- Kerst 
- Olympische spelen 

Uitwerking – even uitblazen



Uitwerking – oudercontact

Verschillende 
klassenleraar

Leerlingencontact Open klas 

Breed Drempelverlagend 



Toetsen
- Dinsdag en donderdag

Klastaken
- Vooraan in de map
- Visueel zichtbaar (kleurpapier)

Proefwerk / Eindtoets 
- 15%

Attitude
- Vakcommentaar
- In team 

Evaluatie 



Overlegmomenten
- Teamoverleg: wekelijk bijsturen project + opvolging lln
- Vergadermomenten per vak
- Overleg met directie 

Onedrive gedeelde map
- Verslagen overlegmomenten
- Weekplanning en weekrooster  

Whatsapp
- Snelle communicatie 

Communicatie en organisatie 




