
 
 

1. Even voorstellen 
juf Nele Van Gotha: 

• e-mail: nele@edu.heiligharttemse.be  

• telefoon: 0494/447 137 

Tussen  7.30 uur en 21.00 uur 

 
juf Nikita De Ben, zorgjuf L5: 

• e-mail: nikita@edu.heiligharttemse.be 
 

2. Leergebieden 

 Godsdienst: Tuin Van Heden nu 

 

 Wiskunde: Katapult 
• Getallenkennis tot 10 miljoen, kommagetallen tot 0.001, breuken, procenten, … 

• Bewerkingen: hoofdrekenen en cijferen (+, -, x en :)  tot 10 miljoen, tot op 0.001, … 

• Meten en metend rekenen: oppervlakte, omtrek, inhoud, gewicht, snelheid, schaal, … 

• Meetkunde: ruimtefiguren, oriëntatie, hoeken/figuren meten en tekenen, passer… 
 
Let op: Wiskunde in het vijfde leerjaar is moeilijk, houd rekening met mogelijks dalende resultaten. 
 

 Nederlands & spelling: Talent 
• Spreken: vertelplaat 

• Lezen: Kwartierlezen (15 min. per dag) 

• Taalvaardigheid: spreken, begrijpend lezen, creatief schrijven, luisteren 

• Taaldenken: woordsoorten, zinsontleding, werkwoorden, … (=theorie) 

• Spelling: elke week nieuw woordenpakket, week nadien dictee. 

• Betekenissen: woordenschat van het thema 

• Taalspel: spelen met taal, woorden en letters; poëzie 
 

 Frans: En Action 

Nadruk op spreken en begrijpen. 
20 unités en 5 révisions: oefen de woordenschat dagelijks met de kaartjes! 
 

 Wero: Mundo 

6 thema’s rond geschiedenis, aardrijkskunde, natuur en milieu, techniek. 
Verkeer: voorbereiden op grote verkeerstoets 
Levenshouding: werken aan een goede klasgroep 
Zeeklas: 19-22 april 2022 in Nieuwpoort, L5 + L6 

• Hotel Barkentijn, aan het strand 

• Slaapkamers met stapelbedden (met beddengoed) en badkamer (toilet, douche, wastafel) 

• Ontbijt, middagmaal, 4-uurtje, avondmaal (mogelijkheid tot halal/vegetarisch) 
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• Reizen per trein en kusttram 

• Elke dag activiteiten rond ‘de kust’ 

• Kostprijs rond 200 EUR, betalen in schrijven of eenmalig (vanaf oktober) 
Infobundeltje volgt later. 
 

 Muzo 

4 domeinen: beeld, muziek, drama, bewegingsexpressie 
 

 Beweging: 
• Turnen op maandagnamiddag (75 minuten) 

• Zwemmen, 10 beurten vanaf april 
 

 Schrift: Dactylo 

Op eigen tempo blind leren typen. Indien nodig: handdoekje meebrengen om op de handen te leggen. 
 

3. Algemeen 

 Agenda 

Elke dag handtekenen, controle op maandag. Planningsmiddel: taken met blauw, lessen met groen. 
 

 Huiswerk: 
• Elke dag, ook op woensdag en in het weekend. 

• Combinatie van op papier én digitaal (Bingel & Kabas, meerdere dagen tijd, verplicht) 

• Lukt het niet? Noteer dit op het huiswerk of in de agenda, met handtekening van een ouder. 

• Niet gemaakt of vergeten? Streepje op de klaslijst. 5 streepjes = extra taak! 
 

 Toetsen: 
• Worden steeds op voorhand bekend gemaakt via agenda. 

• Proevenmap wordt meegegeven op vrijdag, alle toetsen ondertekenen, controle op maandag 

• Donderdag altijd dictee 

• Leren leren met studiewijzer ‘te kennen voor de toets’, samenvatting in studeerschrift. 
 

 Allerlei 
• Leerlingen werken met blauwe pen, verbeteren met groen, leerkracht met rood. 

• GSM in de klas: staat af, aanzetten NA schooltijd. Betrapt = afgenomen. 

• Pesten: KAN NIET!! Hier wordt streng op gereageerd, beginnend met gesprekken met 
betrokkenen tot schorsing uit de les. De medewerking van de ouders wordt ten zeerste 
geapprecieerd. 

• Belonen: Individueel beestige punten sparen voor een klassikale beloning. 

• Straffen: 
Geweld, herhaaldelijke opmerkingen waarop niet wordt ingegaan, niet naleven van afspraken 
en regels, enz… = Nota in agenda → gesprek bij directeur → schorsing uit les. 
Onterecht gestraft? Spreek de lkr. op een respectvolle en vriendelijke manier hierover aan. 

• Oudercontact: 3 x per jaar: rond oktober, maart & juni 


