
 

In het eerste leerjaar maken de kinderen de grote overstap naar de lagere 
school. Voor taal wordt gewerkt met de taal- en leesmethode:Veilig leren 
lezen. 

 

Zoem, de bij, staat elke dag haar vriendjes op te wachten om 
samen te lezen en te schrijven : ik, maan, roos, vis, sok, aan,… De letters 
worden verklankt en via woordstroken, klikklakboekjes, woorden- en 
letterdozen kunnen de eerste lezertjes gedifferentieerd experimenteren met 
de aangeboden letters.  

 

 



 

Op de grote schrijfborden in de klas leren de kinderen de 
letters schrijven die zij in de leesles hebben leren lezen. Naast 
schrijfoefeningen gaat er in deze lessen ook aandacht naar motorische 
activiteiten, gericht op de arm-, hand- en vingermotoriek.  

 

 

 

 



Met Wisse en Roefie 
Rups leren de kinderen rekenen op een speelse manier. Het DOEN staat centraal, 
de kinderen bedenken zelf creatieve oplossingen voor allerlei rekenkundige 
problemen in het dagelijks leven. We werken met één basistraject met 
remediëring/uitbreiding voor zwakkere en vlottere rekenaars. Zo houdt iedereen 
plezier in het rekenen!  

 

 

 



  Maar Zoem, de bij, krijgt in de Franse les al vlug gezelschap                                       
van Pistache, met wie de kinderen veel plezier beleven en die ze graag willen 
nabootsen met enkele Franse woordjes.   

 

 

Ook in het eerste leerjaar maken de kinderen al zelf klas : in de lessen 
wereldoriëntatie wordt er bij de start van elk project besproken wat ze 
graag zouden weten over het onderwerp en wat ze precies willen doen. 
Werken op de computer, een uitstap maken, knutselen,… behoren zeker tot 
de mogelijkheden. 

n.  



 

                                                

 

Belangrijk vormen zeker en vast de herkenningspunten uit de derde 
kleuterklas : de kringmomenten, het hoeken- en contractwerk, het werken 
met pictogrammen,… Zo voelt elk bijtje zich snel thuis in de nieuwe klas!  

 

Heb jij ook eens zin om een dagje te komen meezoemen in onze klas? DAT 
KAN! Geef een seintje en geniet mee van een dagje in het eerste leerjaar. 



 

                                        

                                                                           

 

 


