
Welkom 
in de vossenklas



Afspraken
in de klas
• Wij spreken Nederlands

• Wij vechten, slaan, schoppen en bijten niet

• Wij klikken niet

• Wij lachen niemand uit

• Wij storen de ander niet

• Wij zijn beleefd

• Wij zijn eerlijk



Wij eten 
fruit en 
drinken water



Afwezigheden
* Ziektebriefjes in agenda  1 = 3 dagen
* Doktersattest



Huistaak in de 
Vossenklas

• *Huistaak enkel op vrijdag

• *Maandag terug mee

• *Kinderen doen het alleen

• *Is een herhaling van wat we     
doen in de klas

• *Belangrijk bij het lezen : uitspraak

• * Leren plannen



Taal : alleen of 
met juf



Werken met 
visualisatie = 
Zelfstandig leren 
werken



Lezen en schrijven = 
alle dagen
• Flitsen letters = memoriseren

• Lezen elke dag 

• Connectlezen in groep / klank

• Individuele ondersteuning voor wie 
moeilijkheden heeft = LOGO en KINE



BIB boeken 
elk op zijn 
niveau



Rekenen = alle dagen in de 
Rekengroep elk op eigen niveau

*Niveau kleuter /1lj  

*Met hulp van visualisaties op de 
bank, en rekendoos.

*Tellen, en cijferherkenning staan
centraal. 

*Les klassikaal en zelfstandig
inoefening

…. Opgedeeld in groep wanneer
niveau verschil ontstaat.



Leren leren = 
Samenwerken



Fijne motoriek 



WO in de klas = Spreken, ontdekken, leren, vertellen, 
ervaren , samenwerken , delen,…… en zo veel meer



Oefenen taal/ 
rekenen en vrij
spelletjes
ontdekken



iedereen een eigen computer



Werken, zaaien, planten en verzorgen  
in de moestuin



MOS : 
*Tuinieren
*Afval ophalen
*Dieren verzorgen
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• A- Week = 

• Vrijdag namiddag Zwemmen

• DO = Geen atelier maar knutselen

• DO : ICT / + extra schrijven





Uitstappen :

- Kopergietery
- Kunstkuur
- Kluisbos 18/11
- MSK
……..

Betaling = via schoolfactuur ( houden
het beperkt)




