infobrochure
tweede leerjaar

Schooljaar: 2021 -2022
leerkracht: Kim De Munter

Beste ouders,
Beste leerling,

In deze infobrochure willen we je beknopt wegwijs maken in de afspraken
op onze school en in de klas.
In een eerste deel komen enkele algemene afspraken aan bod.
In een tweede deel geven de leerkrachten meer info over de werking van de klas van
jouw kind.
Houd deze brochure goed bij.
Voor meer en uitgebreide info kun je steeds terecht op:
https://heiligharttemse.be/documenten/
Daar vind je:
- de algemene infobrochure
- de engagementsverklaring
- de infobrochure onderwijsregelgeving
- uurrooster van de school ( start en einde van de lessen )
- vakantiedagen 2022-2023
Er staan ook afdrukbare documenten:
- afwezigheidsbriefje
- attest medicatie ( als je kind medicatie moet nemen op school )
Volg ons ook op facebook om mee te zijn met de laatste nieuwtjes:
https://www.facebook.com/heiligharttemse

Aan iedereen een fijn schooljaar toegewenst,
Het schoolteam

Algemene afspraken:
1. Openingsuren

De school is open:

‘s morgens vanaf 8.15.
’s middags vanaf 12.50.
De lessen gaan door volgens onderstaand rooster.
Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag

Ochtend
8.30 u – 11.40 u
8.30 u – 11.40 u
8.30 u – 12.05 u
8.30 u – 11.40 u
8.30 u – 11.40 u

Namiddag
13.05 u – 15.25 u
13.05 u – 15.25 u
Vrijaf
13.05 u – 15.25 u
13.05 u – 15.25 u

Tijdens de lesuren is het niet toegestaan om de leerkracht te spreken.
Gelieve hiervoor een afspraak te maken voor of na de lesuren.
Wees tijdig op school. Dus VOOR 8.30 en VOOR 13.05 !
2. Afwezigheden

Lagere schoolkinderen zijn verplicht aanwezig op school.
Indien zij niet aanwezig kunnen zijn, moet je de leerkracht of de school verwittigen.
- neem contact op met de leerkracht: mail, facebookbericht …
- bel naar de school: 03/771 32 47
LET OP: Kleuters van de derde kleuterklas, jonger dan 6 jaar zijn ook leerplichtig !
Voor de leerlingen van de lagere school is er een ingevuld afwezigheidsbewijs of
een doktersattest nodig. Voor sommige afwezigheden moet u de toestemming van de directie
vooraf vragen.
Afwezigheidsbewijs downloaden http://heiligharttemse.be/documenten/afwezigheidsbewijs-2/
3. Eten en drinken op school

GEEN SNOEP !

Tijdens de speeltijd in de voormiddag:

Drank: water uit een eigen drinkbus ( geen plastiek flesje ).
Eten: enkel fruit of groenten, liefst in een fruitdoosje.
Op woensdag krijgt je kind vanaf oktober gratis een stuk fruit !
Tijdens de middagpauze:

Drank: water, fruitsap of melk
Eten: boterhammen in een brooddoos
Reftergeld: €1 per kind per beurt

(afrekening op het einde van de maand)

Aangezien er dit jaar veel leerlingen zijn op school vragen we om zoveel mogelijk thuis
te eten over de middag.
De leerlingen die blijven eten gaan in drie beurten eten in de refter:
11.40 – 12.05 : L1 en L6
12.05 – 12.25 : L2 en L5
Van oktober tot en met mei
12.25 – 12.45 : L3 en L4

Soep op dinsdag en vrijdag

Tijdens de speeltijd in de namiddag:

Drank: water uit een eigen drinkbus ( geen plastiek flesje ).
Eten: liefst fruit of groenten in een fruitdoosje, een ‘propere’ koek mag.

4. Materiaal:

We dragen zorg voor het materiaal van de school, van anderen en van onszelf.
Noteer je naam op je eigen materiaal zodat het niet verloren gaat.
Verloren voorwerpen worden verzameld in een bak / rek onder het afdak van het lager.
5. Jarig op school:

Wie jarig is, wordt gevierd in de klas.
De school voorziet in een kleine traktatie.
Je hoeft geen cadeautjes te voorzien voor de vriendjes van de klas.
Deze worden terug meegegeven naar huis.
6. Rapporten:

In de lagere school krijgen de leerlingen vijf keer per schooljaar een rapport mee naar huis.
Het rapport bevat :
 een opvoedingsrapport waar leef-en leerhoudingen na observatie geëvalueerd worden.
Dit rapport wordt apart meegegeven ongeveer één week voor het puntenrapport. Zo
hebt u tijd om met uw kind hierover te praten.
Een betere leer- en leefhouding kunnen tot betere prestaties leiden.
rapportdata: 21 oktober 2022, 16 december 2022, 10 februari 2023, 21 april 2023 en 16 juni 2023



evaluaties van de muzische activiteiten via ons schooleigen formulier.
een puntenrapport waarbij de toetsresultaten van de verschillende
vakken in een overzicht worden weergegeven.
rapportdata: 28 oktober 2022, 23 december 2022, 17 februari 2023,
28 april 2023 en 30 juni 2023
7. Oudercontacten:

De ontwikkeling van uw kind en zijn leervorderingen worden op geregelde tijdstippen besproken
met de ouders op een oudercontact. De ouders ( minstens één ) dient aanwezig te zijn bij dit
gesprek. ( Zie engagementsverklaring bij inschrijving )
Data oudercontacten:

infovergadering 12 september 2022
eerste oudercontact 24-25 oktober2022,
tweede oudercontact 13 februari 2023
laatste oudercontact 28 juni 2023

U kunt ook uitgenodigd worden voor zorggesprekken of MDO-overleg. Uw aanwezigheid is hierbij
vereist om uw kind verder te helpen in zijn ontwikkeling.
8. Financieel:

Bij het begin van elke maand krijgt u van elke leerling een rekening met daarop een detail van de
gemaakte onkosten.
Deze rekening moet je binnen de 14dagen na ontvangst betalen.
Betaal elke rekening apart en vul de gestructureerde mededeling ( +++ …./……./….. +++) steeds in.
Heb je vragen over je rekening kun je terecht bij juf Katrijn op het secretariaat, via mail:
katrijn@edu.heiligharttemse.be of telefonisch: 03 771 32 47

Klasinformatie:
Wie komt er allemaal in jouw klas?

Klasleerkracht: juf Kim
Zorgleerkrachten: juf Renke, juf Eline, juf Anaïs, juf Tine
Turnleerkracht: meester Joris
Jouw klas digitaal:

Webpagina van de klas:
http://heiligharttemse.be/klaspagina/2e-leerjaar/
Facebookpagina van de klas: HH Temse tweede leerjaar
Bingel:
www.bingel.be
Kabas:
www.kabas.be
Andere oefensites:
https://www.demaaltafels.be/
https://www.computermeester.be/2deleerjaar.htm

Wat is nieuw in onze klas?

In het 2de leerjaar leren we rekenen tot 100. We leren de maal -en deeltafels. Technisch lezen
wordt verder ingeoefend. Begrijpend lezen wordt steeds belangrijker. We leren de hoofdletters
schrijven. Tijdens de lessen spelling worden de woorden stilaan langer en leren we enkele
spellingregels.

Speciale lesmomenten:
Bewegingsopvoeding en zwemmen:

Deze lessen zijn verplicht. Indien je niet kan deelnemen wordt er een doktersattest gevraagd.
Je zorgt zelf voor goede turnpantoffels.
Een turn T-shirt wordt aangekocht op school. Een turnbroekje moet blauw of zwart zij n en mag
geen zakken hebben. Ook een broekje kan op school worden aangekocht. Beiden kosten €10/
stuk.
We turnen maandag om de twee weken en elke woensdag.
We gaan elke donderdag zwemmen (een heel schooljaar) en vertrekken op school om 12.45u.
Kwartiermakers:

We doen elke dag aan kwartierlezen. De juf leest voor of we lezen zelf.
We hebben een tas aan onze bank. Daarin zitten drie boeken die we zelf gekozen hebben.
Na een tijdje kunnen we de boeken in onze tas omruilen.
Daarvoor brengen we geregeld een bezoek aan de bibliotheek.
We doen dit omdat lezen zo belangrijk is. Hoe meer je iets doet, hoe beter je het kan.
Hoe beter je het kan, hoe liever je iets doet.
Lezen jullie thuis ook met jullie kinderen?
Liefst in het Nederlands, maar het kan ook in de thuistaal.

Maaltafels

In het tweede leerjaar leren we de maaltafels. Het is belangrijk dat uw kind van in het begin thuis
goed oefent. Wanneer we een tafel geleerd hebben in de klas, krijgt uw kind kaartjes mee waarop
de tafels en de uitkomst staan. Deze kaartjes worden bewaard in een tafeldoosje. Dit doosje moet
steeds in de boekentas van uw kind blijven zitten, zo kan hij/zij dit gebruiken tijdens de
oefenmomenten in de klas. U kan thuis ook met de kaartjes oefenen. 5 à 10 minuten per dag is
voldoende. Er bestaan ook heel wat leuke websites om de tafels verder in te oefenen.
Elke dag doen we een tafelproef. Wanneer uw kind 8/10 of hoger scoort, wordt er een beker
gekleefd in de klas. 4 of 5 bekers op het einde van de week staan gelijk aan een pl uim op de wang.
Op het einde van het schooljaar volgt er dan een grote proef om de tafelbeker te winnen.

Agenda, taken en lessen leren:

We hebben elke dag huiswerk, behalve op woensdag.
- maandag: schrift
- dinsdag: rekenen
- donderdag: spelling
- vrijdag: begrijpend lezen
Uw kind krijgt op vrijdag een leesboekje mee naar huis. Op donderdag wordt dat terug aan de
leerkracht gegeven. Samen lezen is zeker een goed idee! Bespreek waarover het verhaal gaat: wie
doet er mee? Waar speelt het verhaal zich af? Wat gebeurt er?
Elke vrijdag krijgt uw kind de toetsenmap mee. Alle toetsen moeten ondertekend worden. De
map wordt maandag weer aan de juf gegeven.
Wat verwachten we van je kind?

Werk netjes en geconcentreerd. Vertel het aan de leerkracht als je iets moeilijk vindt. Draag zorg
voor je eigen spullen en voor die van anderen.
Wat verwachten we van jou als ouder?

- Breng je kind op tijd naar school of contacteer ons.
- Toon interesse in wat je kind doet op school.
- Onderteken de agenda elke dag en controleer of taken gemaakt zijn en lessen geleerd zijn.
- U moet het huiswerk niet verbeteren. Nakijken of het gemaakt is, is voldoende. Laat het zeker
weten als het te moeilijk was.
- Lees voor.
- Zorg voor een goede nachtrust. Breng je kind tijdig naar bed.
- Wees zelf aanwezig op oudercontacten ( eventueel met een tolk. )

Heeft u nog vragen? Dan mag u me altijd aanspreken voor of na schooltijd. U kan ook een berichtje
schrijven in de agenda of mailen naar kim@edu.heiligharttemse.be Ook via Facebook Messenger kan u
me bereiken via mijn profiel ‘Kim De Munter’.

