ONZE SCHOOLVISIE
ONDERWIJZER

ZORGWIJZER

Wij streven ernaar
uw kind als mens
‘wijzer’ te maken
in zijn groei
naar volwassenheid.

Voor ieder kind
is er een eigen weg!
‘Jij bent hier niet voor ons.
Wij zijn er voor jou’
Wij houden zoveel mogelijk
rekening met de noden
en vragen van uw kind.

De uitvoering
van onze taak
is het welzijn
van uw kind.
WEGWIJZER
Wij pogen
door ons totaal aanbod
uw kind
voor te gaan
in een visie op leven
vanuit de inspiratie
van Jezus.
We helpen
uw kind
bij het vinden
van een eigen
levensovertuiging.
WERK WIJZER
Onze aanpak is:
• kindgericht
• toekomstgericht
• maatschappijgericht
• gericht op de ontwikkeling
van elk kind

stelt voor

TOM

SAMEN WIJZER
Wij zijn een school die
uw kind
op weg zet en leert
N
om verantwoordelijkheid
te nemen.
Wij zijn trots
op onze school.
Wij wensen
dat uw kind dit ook wordt.
Daarom durven wij
uw kind vragen
om onze school en alle
kinderen en personen
met respect en
vanuit vriendschap en
verbondenheid
te behandelen.
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KORTRIJK

school: Kanegemstraat 168, 8700 Kanegem
directie & secretariaat: Molenweg 2 - 8700 Aarsele
info@vbsdewijzer.be
www.vbsdewijzer.be
(051)63 31 08 (secretariaat)
(051) 68 85 04 (school Kanegem)
de Wijzer behoort tot de scholengemeenschap PoelbergOmmeland

een vernieuwende onderwijsvorm
door een dynamisch team
pionier in Vlaanderen

dit zeggen onze leerlingen:

twee units.
• unit 1 = peuter tot en met 2de leerjaar
• unit 2 = 3de tot en met 6de leerjaar.
WEEKTAAK van

14.05.2018

differentiatieniveau:

18.05.2018
nr.

**

taal:

materiaal

rekenen

tot

Vangheluwe

Jan Tijl

Z G - W24 Kommagetallen, breuken en procenten

Rood boekje p. 25-26

I H - W21L6 en W22L6: telkens 3 toepassingen

Werkschrift C p. 7-15

P C5 - W23L3 delen door natuurlijk getal (tot 0,001) - oefening 2

cijferwerkschrift

rekenen:

di

10
***

hoe

20

hulp

WEEK

verbeteren

5de leerjaar

vanaf dag

TOM-onderwijs staat voor Teamonderwijs Op Maat.
Het is een vernieuwende onderwijsvorm (die ontstond door de veranderende maatschappij waarbij
communicatie, netwerken, samenwerken, ondernemend leren, ICT, differentiatie, het M-decreet en
het nieuwe leerplan ZILL zeer belangrijk zijn)
waarbij:
• niet het klassikale lesgeven maar het klasdoorbrekend lesgeven centraal staat.
• de vroegere leeftijdsgroepen leergroepen zijn
geworden.
• niet één leerkracht maar meerdere leerkrachten
verantwoordelijk zijn voor dezelfde leerlingen die
steeds actief leren met én van elkaar.
• er steeds twee leerkrachten zijn die extra ondersteuning kunnen geven
• leerlingen kiezen zelf in welk lokaal ze het best
hun werk kunnen maken: het stiltelokaal, de
computerklas, het groepslokaal, ...
• leerlingen van het 6de peter- of meter zijn van
jongere leerlingen

cs

JKL

cs

JKL

kijkboek C 20
cs

JKL

cs

JKL

cs &

JKL

onthoudschrift B29

Z MR - schaal- en hoekgrootte

paarse bundel p. 61

Z MK - Herhaling ruimtelijke relaties

MK-boekje p. 22-23

Z T5 - toepassingen i.v.m. geld (klaar tegen instructie op donderdag)
Z MK - Nalezen onthoudschrift en oefenen om nauwkeurig te tekenen

lkr

groen boekje

klas

toepassingen blz. 39
kladblad/onthoudschrift

lkr

JKL
JKL
JKL

spelling

Z S5 - zinnendictee nr. 41 (via luisterfragment op computer)

gelijnd blad

cs +

afschrijfkaart 17

lkr

JKL
JKL
JKL
JKL

Z scheurblok (groen t.e.m. oefening 96 / blauw t.e.m. oefening 96)

taal

I TB - T8L8 Vaktaal, groepstaal (oef. 1-2)
I

scheurblok

Taalwb 5B p. 47

cs

di

geïntegreerde opdracht (schrijftaak, boekentaak, spreektaak,

di &

onderzoeksvraag, actietaak) - FORUM

vrij

JKL

cs

JKL

klas

JKL
JKL
JKL
JKL

• Ik vind het TOM-systeem goed omdat je zelfstandig kan
werken en dat is goed voor in de toekomst. [Bruno]
• Ik vind het leuk omdat je niet de hele tijd stil moet zitten
maar mag kiezen waar je gaat werken. [Geike]
• Ik vind het tof dat je mag kiezen wat je eerst doet en je
moet niet allemaal hetzelfde eerst doen. [Leon]
• Ik vind het superleuk omdat je op een leuke manier heel
veel bijleert. [Thor]
• Ik vind het leerrijk en goed dat je van verschillende leerkrachten les krijgt en dat je niet de hele tijd in één klas
moet blijven. [Niels]
• Ik vind het leuk omdat je je plan mag trekken en mag verbeteren met de correctiesleutel. [Milan]

door middel van:
• weektaken op maat van de leerling
(4 differentiatieniveau’s)
• instructieschema’s per dag
• duidelijke groeilijnen van 1ste
peuter t.e.m. 6de leerjaar (zelfde
kleuren, week- of dagtaken met
zelfde layout, zelfde manier van
werken van jong tot ‘oud’, ...

6

AGENDA

A

dinsdag

uur
8.30 u.

UNIT 3-6

06.02.2018

Leerjaar 3

↑

Leerjaar 4

Leerjaar 5

G

muzische opvoeding

Geïntegreerde opdracht: luisteren spreken creatief schrijven
8.45 u.

G

Jan

G

onderzoeksvraag

S

Steffie

S

schrijftaak, boekentaak, spreektaak

↑

Conny

↑

actietaak
G

Jan

↓ getallenkennis
Kenmerken van deelbaarheid

9.20 u.

S

Steffie

G

Jan

S

Conny

G

Conny

S

Steffie

↓ meten en metend rekenen
Soortelijk gewicht

9.45 u.

Pauze
↑ spelling
10.25 u.

↓ hoofdrekenen

S3 - S7L1: woorden op -gt

W14L2 Breuken verm. en delen

↑ spelling

↓ hoofdrekenen

S4 - S5.8: Samenstellingen met dubbele
medeklinker

10.50 u.

W14L2 Breuken optellen en aftrekken

G

Conny

S

Steffie

G

Jan

de achtervoegsels -ig, -lijk en -ing
↓ hoofdrekenen
11.15 u.

↑ taalbeschouwing

Optellen en aftrekken tot 1 000

Niet-noodzakelijke zinsdelen

S

Verbeteren proef

middag

Steffie

lokaalverantwoordelijken:
G
Linde

JKL

instructie door juf Conny

instructie door meester Rens

JKL

instructie door juf Steffie

groepswerk - lkrn helpen waar nodig

dit zeggen onze ouders:

Wij engageren ons om:
• zelfstandigheid hoog te houden
• uit te dagen op eigen niveau
• samenwerken te stimuleren
• ICT vaardigheden te ontwikkelen
• welbevinden en betrokkenheid hoog te houden
• de nodige ondersteuning te bieden

Leerjaar 6

muzische opvoeding

instructie door meester Jan

instructie door meester Peter

C

Renée V

S

Emilie

zelfstandig werk: weektaak

↓

Alizée

• TOM biedt heel veel kansen om samen te werken en om te
leren om zelfstandig te werken.
• Een heel positieve onderwijsvorm: de interesses en talenten van de leerlingen komen goed tot uiting!!
• Wij geloven echt in het systeem! We zien alleen maar
voordelen.
• Zeer goed systeem dat zorgt voor uitdaging.
• Wij zijn heel tevreden over het systeem: het is heel afwisselend en de kinderen leren heel goed plannen en taken
verdelen.
• Super systeem dat gedragen wordt door een super team!

