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Belangrijke data 

18/03/2020: pedagogische studiedag 

22/03/2020: ontbijtactie door de ouderraad 

Nieuw voor het vijfde en zesde na de 
krokusvakantie: zelfsturing 2.0. 

Waarom?  

Wanneer we kinderen autonomie geven 
over hun leerproces, bevorderen we hun 
zelfsturend vermogen. Dit vermogen 
hebben ze nodig in de secundaire school 
en later in hun leven. Mensen die sterke 
zelfsturende vaardigheden hebben, blijven 
levenslang leren. Zelfsturend vermogen 
heeft ook een sterke link met executieve 
functies zoals plannen, 
aanpassingsvermogen, zelfcontrole en 
werkgeheugen. 

Door kinderen vertrouwen en 
verantwoordelijkheid te geven, geven we 
hen goesting in het leren. Het leerproces 

vertrekt vanuit een intrinsieke motivatie. 
Ze leren bij omdat ze dit zelf willen en niet 
omdat een volwassene dit bepaald heeft.  

Dit betekent niet dat we de kinderen 
loslaten. De leerkracht blijft heel aanwezig 
in de klas. Hij zal van een leidende rol 
overgaan in een coachende rol waarbij veel 
aandacht gaat naar feedback. Dit doen we 
bewust omdat directe, concrete en 
constructieve feedback zorgt voor de 
grootste leerwinst.  

We starten hiermee in de instapklas door 
kleuters zelf hun jas te leren aan- en   
uitdoen . Elk jaar breiden we dit uit tot we 
in het zesde volleerde, zelfsturende 
kinderen hebben. 

Hoe? 
 
Er wordt in de voormiddag gewerkt met 
een weekplanning. 
 
Weekstart 
Op vrijdag start de week met een 
weekstart van 50 minuten.  
De week wordt overlopen, alle lessen 
worden overlopen.  
Elke leerling krijgt een sjabloon van een 
weekplanning.  

In L5 krijgt elke leerling een ingevulde 
weekplanning (instructiemomenten, 
toetsen, godsdienst, vaste lessen zijn 
ingepland) 
In L6 krijgt elke leerling een blanco 
weekplanning die op vrijdag ingevuld 
wordt. Op het bord staan alle 
instructiemomenten, vaste lessen, 
toetsen,…) 
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De leraar overloopt op welk moment 
instructie gegeven wordt en wat het 
lesonderwerp en doel van deze les is.  
Nadien vullen de leerlingen zelf in wanneer 
ze aan welk vak zullen werken. Ze kiezen 
ook of ze werken met instructie of zonder 
instructie.  
De agenda wordt 1 keer per maand 
ingevuld op de eerste vrijdag van de 
maand zodat leerlingen ook lessen en 
huistaken kunnen plannen. Elke 
vrijdagvoormiddag eindigen de leerlingen 
met hun agenda in te plannen voor de 
komende week op een apart document.  
 
Na de weekstart is er nog één 
instructiemoment voor wiskunde 
voorzien. Op maandagochtend kunnen de 
leerlingen dan, na de les godsdienst, van 
start gaan met hun weekplanning.  
 
Elke dag van 12u05 uur tot 12.20 uur volgt 
er een coaching klasgesprek om de 
voormiddag te bespreken. Wat liep goed?  
Wat liep minder goed? Waar zijn er 
vragen? 
 
Wanneer een leerling een les/taak heeft 
afgewerkt, kleurt hij dit in op het 
opvolgblad dat in de klas ophangt.  
Groen: de taak is goed gelukt 
Oranje: ik maakte een paar fouten 
Rood:  ik maakte te veel fouten en heb nog 
hulp nodig 
 
Leerlingen verbeteren hun werk zelf aan 
de verbetertafel met zwarte pen. Hierna 
kleuren ze het opvolgblad in met één van 
de drie kleuren. Zo behoudt de juf 
controle/overzicht.  
 
Aan de verbetertafel liggen 
verbetersleutels. Enkel aan deze tafel 
wordt verbeterd.  

 
Er hangt een blad van wiskunde waar de 
leerlingen per blok kunnen opzoeken 
welke oefeningen horen bij welk spoor. 
Ook voor Nederlands en Frans hangt er 
een blad op het bord waar de leerlingen 
kunnen vinden wat ze moeten doen per 
les.  
 
Op momenten dat de leraar geen 
instructie ingepland heeft, kan ze 
individuele gesprekken met de leerling 
hebben. De leerling heeft zicht op deze 
momenten en plant zelf een gesprek in. 
Dit gesprek kan over van alles gaan, bv. De 
leerling heeft het moeilijk om een planning 
op te maken en heeft meer hulp nodig, 
ondanks instructie van een les blijven de 
oefeningen moeilijk en is extra uitleg 
nodig, het kind heeft een socio-
emotionele vraag,… 
 
Doorheen de dag geeft de leraar geen 
extra uitleg. Heeft de ll toch een vraag, dan 
kan hij zich inschrijven voor de 
instructiemomenten, of zelf opzoeken op 
PC, werkboek tot hij een oplossing heeft of 
het aan een klasgenoot vragen. B-B-B-B 
(brain, book, buddy, boss) 
 
De leraar blijft in de klas en bekijkt welke 
leerlingen noden heeft en observeert. 
In een opstartfase zal de leraar sterk 
blijven sturen en controleren in hoeverre 
de planning loopt, dit wordt meer en meer 
losgelaten.  
Loopt het fout met een leerling, dan ziet de 
leraar dit ten laatste na een week. Hierna 
volgt een kindgesprek om samen te 
zoeken hoe dit de volgende weken kan 
voorkomen worden.  
 
Kinderen leren het meest en het snelst na 
directe, individuele, concrete feedback. 
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Dit gebeurt tijdens de kindcontacten. Een 
kind kan aangeven dat hij/zij iets wilt 
vragen aan de juf. Dit kan over eender wat 
gaan. Zij maken dan een afspraak via het 
afsprakenblad. 
 
 

Na de paasvakantie is er een oudercontact. 
Hier zetten we het kind centraal. Het is de 
bedoeling dat de leraren dit met de 
kinderen voorbereiden zodat er een drie- 
of viergesprek gehouden wordt tijdens het 
oudercontact. 

 
Afspraken: 

- Leerlingen vragen geen uitleg wanneer er geen instructie is ingepland 
Het is net de bedoeling dat we hen zelfstandigheid aanleren. Ze kunnen wel in 
werkboeken, PC opzoekingen doen.  Er worden ook instructiemomenten ingepland. 
Het is de bedoeling dat lln zich leren inschatten. Lukken bepaalde oefeningen toch 
niet, dan kan er een gesprek met de leraar ingepland worden.  

- Er hangt een werksfeer. Dit betekent dat er kan gepraat worden bij 
groepsopdrachten of om uitleg te geven. Dit gebeurt rustig zodat anderen rustig 
kunnen verder werken.  

- Tijdens instructiemomenten geeft de leraar les. Op dat moment is het verder stil in 
de klas.  

- Als je wil, kan je een hoofdtelefoon gebruiken. Heb je die bijna altijd nodig, breng je 
er best een mee van thuis. 

- Er kan een sanctie/straf volgen wanneer je je niet aan de afspraak houdt. Welke deze 
sanctie is, kan met de klas afgesproken worden. Sancties worden enkel uitgedeeld 
voor gedrag dat anderen belemmert in hun leerproces, bv. Luider praten, lachen 
tijdens werkmomenten 

 
Wat voor type parkeerder ben jij?  
 

 

De voorbije woensdagen zijn een aantal ouders, kinderen en 
juffen aan de schoolpoort op zoek gegaan naar goed 
geparkeerde wagens. Elke bestuurder kreeg een kaart 
waarop vermeld stond of hij goed geparkeerd was. Want 
ook dat maakt onze school-omgeving een stuk veiliger. 
Bedankt aan alle ouders die goed geparkeerd stonden zoals 
een echte pauw! 

 


