
 

 

INFOAVOND



 

Mijn naam is Peter Desmedt.
Klastitularis eindklas basisaanbod.
Welkom in klas DS.
 



 Jens, Romain, Océane, Lina, Teddy, Enzo, Milan, Ita, Eden, Naussica, Hamza, Thijs



 De Gouden Weken



 De Gouden Weken



 De Gouden Weken



juf Carine, klastitularis eindklas

juf Katrien, ondersteuning wiskunde

juf Monique, ondersteuning Nederlands

juf An, muzische

meester Dirk, LO & zwemmen

juf Natalie, actua

juf Els, kinesiste & zwemmen

 meester Bart, zwemmen

juf Ilse, muzische





BUITENGEWONE AANDACHT VOOR :

- het welbevinden van elk individueel kind

- onderwijs op maat

- zelfstandig denken, zelfredzaamheid

- sociale vaardigheden, weerbaarheid

- gebruik pc / ICT -> 1 toestel per leerling

- leren leren



ONS DOEL :

- Leerlingen geboren in 2010 = voorbereiden op het secundair onderwijs

- Leerlingen geboren in 2011 = eventueel nog een extra jaartje om zich hierop voor te bereiden.

 
- Op stap naar het secundair :

 
minimum niveau eind 3° leerjaar → BuSO - OV3 (meer praktisch)

minimum niveau eind 4° leerjaar → B-klas  - BSO (meer theoretisch)



DIT TRACHTEN WIJ TE BEREIKEN DOOR :

- Kleine klasgroepen

- Niveaugroepen : werken op maat in samenwerking met andere leerkrachten & therapeuten,
                             alsook in samenwerking met de eindklas van juf Carine.

 voor Nederlands: begrijpend lezen & spelling
Frans

 voor wiskunde: bewerkingen en getallen
                          meten in een doorschuifsysteem

- Therapie : individueel of in kleine groep door rekenjuf, logopediste & kinesiste. µ

- Aan de hand van onze Gouden Schoolregels



 

Onze gouden schoolregels



 METHODES



WISKUNDE

● ‘Zowiso’  + andere bronnen
● Niveaus van midden 3° tot midden 4° leerjaar 
● Accent op belangrijkste leerstof 4de leerjaar: getallen tot 100 000, 

kommagetallen tot op 0,01, breuken, oppervlakte berekenen,...
● Samenwerking met de eindklas van juf Carine en de rekenjuf Katrien voor metend 

rekenen. Circuit op eigen niveau.

NEDERLANDS

● ‘De Taalbende’ 
● Spelling 

+ taalbeschouwing + creatief schrijven
● Niveaus van midden 3de tot midden 4de leerjaar.
● Onze klas wordt verdeeld in subgroepen om op eigen tempo en niveau te werken.
● Met ondersteuning van juf Monique.



NEDERLANDS

● Begrijpend lezen
● Spreken & luisteren
● Taalbeschouwing
● Creatief schrijven
● Nadruk op leesplezier

WERELDORIËNTATIE - Veel doen en ontdekken!!

● Werken in thema’s en 2 projecten met de hele school. 
○ Project 1= Het weer (maanden oktober/november)
○ Project 2= Jeugdboekenmaand - Geluk (maand maart)

● Doelen niveau 4°- 5° leerjaar = UITDAGING bieden. 
● Wij werken dan samen met de eindklas van juf Carine. 
● Elke vrijdag hoekenwerk met de eindklas van juf Carine
● Belangrijke thema's : Fietseducatie, Sociale media, EHBO, Beroepen, 

       RSV, Verslavingen/Genotmiddelen,  ...



NEDERLANDS : BEGRIJPEND LEZEN

● ‘Nieuwsbegrip’, ‘Verrekijker’ & ‘Wablieft’-krant.
● Veel gebruik maken van leesteksten uit de actualiteit.   
● 3 subgroepen volgens niveau met juf Monique en de eindklas van juf Carine.

NEDERLANDS : SPREKEN & LUISTEREN

● ‘Wablieft’, ‘Karrewiet’, e.a.
● 1x / week een spreek- & luisteroefening over de actualiteit met juf Natalie

● Eén leerling per week stelt op vrijdag zijn/haar ACTUA voor aan de klas. 
● Eén leerling per week stelt op vrijdag zijn/haar PROEFJE voor aan de klas. 

1 week voorbereidingstijd

Wekelijks LEESPLEZIER - leeskwartiertje



GODSDIENST & S.E.O. (Sociaal Emotionele Opvoeding) 

● ‘Sterren aan de Hemel’
● Wie wil ik worden? Wat maakt mij gelukkig?
● Grenzen van het leven. Groeien in liefde en tederheid.
● Verantwoordelijkheid & engagement. Natuur & cultuur.
● Liturgisch & pastoraal jaar (Allerheiligen, Kerstmis, Pasen,...)

FRANS

● ‘FrancoFan’ & ‘Passe Partout’ + andere
● 1 lesuur / week
● Initiatie met nadruk op luisteren, spreken, begrijpen, lezen & DURVEN.

         
NIET op schrijven. Kopiërend schrijven hoort er wel bij.



LESSENROOSTER



INFO:

- Communicatie verloopt via de agenda. Dagelijks nakijken en handtekenen graag.

- Huiswerk : wiskunde 2x/week
                    Nederlands 2x/week

  Andere : Frans,...
                    
                    Soms ook over een langere periode in te plannen

  Niet gemaakt? → Zie agenda + Inhalen tijdens de speeltijd

- Toetsen worden tijdig aangekondigd → een goede voorbereiding = ½ van de punten (No Stress)

- Geen smartphone mee naar school. Enkel bij uitzondering.

- Afwezigheid ‘s morgens telefonisch melden aub + afwezigheidsattest.

- Extra info : zie schoolreglement 

https://www.donboscohallebulo.com/schoolregelement.html


KLASWEBSITE



SCHOOLWEBSITE



BELANGRIJKE DATA :

- Facultatieve verlofdag : maandag 3 oktober

- Oudercontact & rapport : BB op vrij. 02/12 - do. 16/03 - do. 22/06

- Zwemmen : vanaf trimester 2, wekelijks op dinsdag. Iedereen zwemt mee.

- Digitaal aanmelden voor 1B, tussen eind maart & eind april.
 

- Zeeklassen : van dinsdag 30 mei t/m vrijdag  2 juni

- Kunstkuur : Woord & Dans tijdens het eerste trimester





ZEEKLASSEN

- Van dinsdag 30/05 t/m vrijdag 02/06

- Hotel Excelsior
  Hotellaan 10
  Sint-Idesbald (Koksijde)

- Afsluiter van het jaar. 
  Afscheid van de school & van de vrienden.









ZEEKLASSEN

- schooljaar 2021-2022 : voorschot 50 EUR. 

- schooljaar 2022-2023 : vanaf november, maandelijks sparen



OP STAP NAAR HET SECUNDAIR :

- www.onderwijskiezer.be

https://www.onderwijskiezer.be/v2/index.php


DIGITAAL AANMELDEN : voor 1B 

- www.aanmelden.school

tussen eind maart en begin april

Voor BuSO geen digitaal aanmelden nodig

https://www.aanmelden.school/uploads/1/2/3/5/123579227/a3_poster_aanmelden_2020_web.png


OP STAP NAAR HET SECUNDAIR : BuSO (niveau eind 3° leerjaar)



OP STAP NAAR HET SECUNDAIR : BuSO (niveau eind 3° leerjaar)



OP STAP NAAR HET SECUNDAIR : B-klas (niveau eind 4° leerjaar)



OP STAP NAAR HET SECUNDAIR : 

B-klas (niveau eind 4° leerjaar)



Een wereld zonder techniek

http://www.youtube.com/watch?v=Vi53WzYF6hY


www.donboscohallebulo.be

http://www.donboscohallebulo.be


Vragen staat vrij...



Heb je na deze presentatie nog vragen? 
Neem gerust contact op.

peterdesmedt@donboscohallebulo.be

directie@donboscohallebulo.be 

mailto:peterdesmedt@donboscohallebulo.be
mailto:directie@donboscohallebulo.be


 Het leven zoals het is op Don Bosco



 Het leven zoals het is op Don Bosco



 Het leven zoals het is op Don Bosco



Bedankt voor uw aandacht! 


