
 1 

Welkom in “De Raket”! 

 
Schooljaar 2020-2021 

Klastitularis: Juf Els  

Zorgjuf: Juf AN
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Mag ik u voorstellen? 

   
          Thibeau  Quinten      

  
  Tibo     Kyaro 

   
          Thomas   Dylan    Hind 

    
  Sean      Shania 
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Beste mama, papa, opvoeder, voogd 

WELKOM in onze klas  “De Raket”  

Samen met jullie kids willen juf Els en het volledige team er een fantastisch 
schooljaar van maken!! 

 

De roepnaam van onze klas is : De Raket 
 

Enkele begrippen in de Raket 

 

Gezelligheid, samen dingen doen, geborgenheid, zich goed voelen, schools 
aanbod op maat van iedere leerling, functionaliteit, muziek, creativiteit, 

huiselijke sfeer,... 

In de Raketklas gaat het om het doen van heel veel verschillende dingen en activiteiten. We 
gaan op een creatieve en muzische manier aan de slag binnen een bepaald 

belangstellingspunt.  

De verschillende activiteiten worden op het niveau van de kinderen aangeboden met als 
centrale doel: hen verder te helpen in hun persoonlijke ontwikkeling. De variatie aan 
activiteiten kunnen van verschillende aard zijn, maar het functionele staat centraal. 

In de Raket doen we oneindig veel dingen samen. Hier staan dagelijks een heleboel 
functionele, huishoudelijke activiteiten op het programma: de tafel dekken, de was 

ophangen, afwassen, evenals samen een tussendoortje eten, samen het middagmaal 
verorberen.  

Ieder kind wordt doorheen de klaswerking ook zoveel mogelijk gestimuleerd zo zelfredzaam 
en zelfstandig mogelijk te zijn.  

Voor muzische activiteiten, taal en rekengroepjes, godsdienstmomentjes en een 
kringgesprek wordt ook tijd gemaakt.  

Als afwisseling gaan we ook nog turnen, fietsen, zwemmen en af en toe eens een 
schooluitstapje.  
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De leerkrachten in De Raket 
De klastitularis van deze klas is Els Stockman. Ik ben iedere dag aanwezig op school.  

Wie begeleidt de kinderen 

 

 

 

 

 

 

Naam Taak 
Juf Els Klastitularis full-time 

Juf An  Zorg leerkracht neemt de klas over op: 
➢ Maandag: 13.40u – 15.45u 
➢ Donderdag: 10.35u- 12.40 u 

Komt de klas  mee ondersteunen :  
➢ Maandag voormiddag: 10.30U- 

11.25 
➢ Dinsdagnamiddag 10.30U – 

11.25U 
➢ donderdagvoormiddag 9.25U– 

10.15U 
 

 

Juf Sylvie Leerkracht bewegingsopvoeding 

➢ Turnen op dinsdagvoormiddag : 
10.35u – 1150u 

➢ Zwemmen op vrijdagnamiddag  
14.30U – 16.00U 
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De therapeuten in “De Raket” 

 

Naam Taak 
Juf Katrien Kinesiste 

Individuele therapie / Yoga / ondersteuning 
tijdens turnen 

Juf Nele Logopediste 
Individuele therapie  

Juf Annelie Ergotherapeute 
Individuele therapie / rekengroepje / RSV / 

ADL 

Juf Ellen Orthopedagoge 
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Welk aanbod krijgen de kinderen? 

 

Onthaal van de dag 
 

 

Dit verloopt iedere dag volgens een vast ritueel. De kinderen voeren de   
verschillende handelingen uit in een vaste volgorde. Dit is iedere dag ongeveer 
hetzelfde. Dit geeft hen structuur en zorgt voor herkenning.  

➢ Aankomen met de bus / gebracht worden. 
➢ Kinderen van de sterretjes naar hun klas brengen. 
➢ Jassen uit en met de boekentas naar de klas komen. 
➢ Boekentassen ledigen en ze op hun plaats zetten. 
➢ Toiletbezoek en handen wassen 
➢ Iedereen begroeten met de ochtendrap. 
➢ Aanvullen van de verschillende 

kalenders:  
- Aanwezigheidskalender 
- Scheurkalender  
- Datum en tijdsbesef 
- Daglijn 
- Weerkalender 
- Individueel dagboek 
- dagmenu 

➢ Korte babbel over onze belevenissen. 

 
 

Wereldoriëntatie: waarnemen van 

thematisch materiaal 
 

Welke materialen er waargenomen worden, is 
afhankelijk van het thema waarrond gewerkt wordt. 
In de Raket wordt er thematisch gewerkt. Dit wil 
zeggen dat er gedurende een bepaalde periode een 
thema centraal staat. Het thema kan afhankelijk zijn 
van de tijd van het jaar of van de interessepunten 
van de kinderen.  

 Tijdens deze waarnemingen mogen de kinderen 
nieuwe thematische materialen verkennen, ermee exploreren en experimenteren.  
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 We proberen binnen de klaswerking zoveel mogelijk de wereld in de klas binnen te 
brengen. 

 Het zou wel eens kunnen dat we hiervoor ook eens naar buiten trekken bv. een 
bosuitstap, wandeling naar het park, naar de markt…  

Als jullie thuis iets hebben dat binnen een bepaald thema past, mag dit ook altijd 
meegebracht worden naar de klas. MAAR NIET VERGETEN…. naam noteren.☺ 

 

Wereldoriëntatie: zelfredzaamheid 
 

 

De kinderen dekken om de beurt de tafel, gaan eten 
halen, maken de tafels proper, vegen de klas, passen 
beleefdheidsregels toe aan tafel. 
 
Maar ook alledaagse levensactiviteiten zoals koffie 
maken, fruit schillen, afwassen, strijken, de was 
opvouwen, wasmachine en droogkast aan en uit 
zetten,…. 
  

 
Deze momenten van de dag zijn zeer waardevolle momenten om huishoudelijke 
taken aan te leren en/of verder te ontwikkelen. 
Deze taakjes gebeuren niet enkel binnen de klassituatie, maar worden ook op een 
klasoverschrijdende manier georganiseerd.  
 
 

Wereldoriëntatie: Huishoudelijke activiteit 

 

 Op een passend moment koken we in de klas iets 
lekkers.  
Binnen deze activiteit komen er verschillende 
ontwikkelingsaspecten aan bod: 
➢ Tellen en afmeten van ingrediënten 
➢ Leren samenwerken 
➢ Stappenplan volgen 
➢ Fijn motorische vaardigheden inoefenen bvb 
fijn snijden, schillen… 

 
We laten onze zintuigen volop prikkelen: ruiken aan en proeven van de ingrediënten, 
luisteren naar de geluiden, kijken hoe verschillende ingrediënten zich samenvoegen  
tot 1 geheel,  we volgen ons stappenplan,…. 
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bewegingsopvoeding: Yoga 

 

 

 

Elke week doen we met de hele groep van Raket samen met Juf An en Juf Katrien 
aan kinderyoga. We nemen de leerlingen mee op avontuur en werken samen aan 
zelfvertrouwen, lichaamsbewustzijn, kracht, lenigheid, stabiliteit en ontspanning. 
Kinderyoga is een leuke mix van oefeningen, spelletjes, massages en verhalen. Op 
speelse manier proberen we angst en stress weg te nemen, en de leerlingen te leren 
ontspannen. Ontspanning is immers de basis voor elk positief leerproces! We willen 
de kinderen van Raket helpen om hun zelfvertrouwen te laten groeien en het gevoel 
van eigenwaarde te versterken. We werken met vaste afspraken en rituelen. Af en 
toe wordt gewerkt rond een thema of verhaal. 
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Wereldoriëntatie: maatschappelijke –en 

persoonlijke zelfredzaamheid /  

functioneel werk 
 

 

 Binnen de activiteiten maatschappelijke –en persoonlijke zelfredzaamheid willen wij 
de dagelijkse zelfstandigheid van onze kinderen stimuleren. 
 

Tal van verschillende activiteiten komen 
aan bod maar winkelen onder begeleiding 
staat hier centraal. 
Aan de hand van gevisualiseerde of 
geschreven boodschappenlijstjes gaan we 
op zoek naar de juiste boodschappen. 
 
Verschillende plaatsen 
➢ Zwembad 
➢ Sporthal 
➢ Wekelijkse markt 
➢ Park 
 
Hoe we ons in het verkeer en op de 
openbare plaatsen moeten gedragen, 
komt binnen maatschappelijke 
zelfredzaamheid aan bod. 
Als het weer het toelaat gaan we op 

donderdagvoormiddag met een halve klas op leeruitstap naar de markt te 
Oudenaarde.  
De perfecte plaats om onze beleefdheidsregels toe te passen en te leren omgaan 
met ons geld. Hoeveel moet ik geven, is dit voldoende, hoeveel krijg ik terug? 
De kinderen krijgen ook de kans om een kleine persoonlijke boodschap te doen.  
 
 
Andere taakjes die binnen de klaswerking aan bod komen: 

• Aandacht hebben om de lichten aan en uit te doen 

• Kalenders in orde brengen 

• Controle of de jassen netjes hangen 

• Controleren of boekentassen netjes staan 

• Boodschapper zijn 

• Afwassen en afdrogen binnen de eigen klas of andere klassen op school 

• Vuile was wegbrengen 

• Was aanvullen 

• Vuilbakken wegbrengen 
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• Afval sorteren 

• PMD ophalen in andere klassen 

• Eettafel klaarzetten 

• Eetbakken schoonmaken 

• Tafels proper maken 

• Papier en karton ophalen doorheen het schoolgebouw 

• Stoelen netjes onder de tafel schuiven 

• Eten halen voor het middagmaal 

• Was opvouwen 

• Kleine vriendjes helpen 
 
Bij de persoonlijke zelfredzaamheid leggen wij de klemtoon op: 

• Tanden poetsen 

• Handen wassen doorheen de dag 

• Persoonlijke hygiëne 

• … 
 
 
 
 
 
 
 

Godsdienst 
 

 
De opbouw van onze godsdienstactiviteit is in 
de klas een volledig ritueel. We maken het 
rustig, het godsdiensttafeltje wordt 
opgebouwd, het kaarsje gaat aan, we maken 
het stil. 
Vervolgens gaan we over tot de kern van de 
activiteit en een muzische verwerking hiervan.  
 
Dit schooljaar is ons schoolthema  

“ Stap je mee?”. 
Maandelijks komen we samen in de inkomhal met alle andere klassen. Het 
jaarthema stap je mee staat dan centraal.  
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Spel en techniek  
 

Binnen de lessen van techniek gaan we aan de slag met een 
onderwerp dat de kinderen aanspreekt of direct aansluit bij 
het thema. We experimenteren met een technische 
uitvinding of probleem en gaan daarmee aan de slag. 

Om de kinderen voldoende te kunnen begeleiden is de 
klasgroep op dat moment gesplitst, de andere kinderen 
krijgen dezelfde les de week erna. 

Bvb “alles wat rolt” hoe komt het dat iets rolt of rijdt? Wat hebben we daarvoor 
nodig? We experimenteren met constructiespeelgoed met wielen en wielassen.  
Daarna gaan we ook zelf een rijdend voertuigje in elkaar knutselen. 

 

 

 

Motorische ontwikkeling: Zwemmen 

 

Wij gaan zwemmen op vrijdagnamiddag van 14.30 -
15.45U. Net zoals de vorige jaren wordt het de schooldag 
voordien nog eens als herinnering in de agenda genoteerd.  

De leerlingen worden tijdens het zwemmen begeleid door 
juf Sylvie. Indien uw kind om één of andere reden niet kan 
mee zwemmen gelieve dit altijd in de agenda te noteren 
en een doktersattest te voorzien. 

Indien uw kind niet zwemt, dan wordt uw kind opgevangen 
in zijn persoonlijke gastklas.  

Wat moet er in de zwemzak zitten 

➢ Een zwempak of zwembroek. ( voor de jongens is een aansluitende 
zwembroek een noodzaak)  

➢ Een grote badhanddoek.   
➢ Een kleine handdoek voor onder de voeten.  
➢ Verzorgingsmateriaal indien nodig. 
➢ Douchezeep / shampoo 
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Motorische ontwikkeling: Turnen 
 

 
De leerlingen uit de Raket gaan turnen met juf Sylvie en juf 
Katrien op 

➢ dinsdagvoormiddag van 10.35U – 11.50U. 

 

 

 

Muzische vorming – muziek 
 

 
 
Dit schooljaar gaat het project:      

“Muziekkuur”        opnieuw van start.  

Meester Pieter komt op donderdagnamiddag van 
13.40U – 14.30U 1 keer om de 2 weken langs in 
onze klas om ons onder te dompelen in de 
wereld van muziek, muziekbeleving, 
muziekinstrumenten, ritmiek, 
bewegingsexpressie, volksdans,…. 
De kinderen krijgen  de kans om zich op een 
muzikale manier uit te leven.  

 
 
 

Muzische vorming: crea 
 

 

Op vrijdagvoormiddag steken we onze handen 
uit de mouwen voor ons knutselmoment. 
Tijdens deze activiteit wordt er gezocht naar 
een aanbod op maat van ieder kind. 
 
We gaan eerder aangeleerde technieken verder 
verfijnen en nieuwe technieken aanleren.  
Dit kan met verf, kleurpotloden, wasco….  
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Fijn -motorische activiteiten 
 

 
In een doorschijfsysteem samen met de activiteiten: techniek / koken komt er ook 
wekelijks een activiteit: fijn motorische vaardigheden aan bod.  
 
Hierin worden fijn motorische werkjes – de kleine bewegingen die we met onze 
handen en vingers maken- komen aan bod. 
Vaak zijn dat bewegingen waarbij veel aandacht en concentratie nodig is. Denk aan 
knippen, veters strikken, knopen open dicht doen. 
We gebruiken onze fijne motoriek bij de dingen die we iedere dag doen. Het zijn 
vaardigheden die we leren waardoor we zelfstandiger worden. 
Met deze activiteit willen wij de fijne motoriek van de kinderen stimuleren, werken 
met beide handen, hanteren van kleine voorwerpen zoals strijkparels, naai –en 
haaktechnieken. 
Doorheen deze activiteit willen wij ook het 
blijven volharden nastreven maar ook komen 
tot een leuke vrijetijdsinvulling. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Taal 
 

 

Leesmethode: 
➢ Leesland 
➢ Lezen moet je doen / pictoschrijver 
➢ Doe wat je leest 
➢ … 
 
Iedere voormiddag van 9.25U – 10.15U is er een talig 
aanbod op maat van de leerlingen.  

 Wanneer wij in opgesplitste werkgroepen aan de slag kunnen bieden wij de leerling 
een taalaanbod aan aan de hand van de meest passende taalmethode.  
Dit is zo voor de werkmomenten op maandag en donderdag van 9.25U – 10.15U. 
 
Op dinsdag gaan wij aan de slag met de kranten van de voorbije week. We gaan samen 
op zoek naar een artikel die ons aanspreekt en gaan hiermee aan de slag. We knippen 
het uit , noteren de datum, noteren onze emoties hierover. We schijven of tekenen 
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iets hierover. De Reporters van de dag mogen iets over hun artikel vertellen.  
 
Op woensdag bieden wij een taalaanbod aan de hand van taalspelletjes, 
luisterspelletjes, dobbelsteenlezen, ladderspel met woorden, …  
 
In het taalaanbod stimuleren wij ook de leerlingen om tot leesplezier te komen. Wij 
laten de leerlingen gedurende max 15 minuten in een boekje kijken, lezen om zo tot 
leesplezier te komen.  

 
 

 
 

Rekenen 
 

 

De leerlingen gaan in verschillende deelgroepen naar 
Juf Annelie ( Ergotherapeute). 
 
Binnen de klaswerking bieden wij ook wiskundige 
momenten aan. Wij bieden de leerlingen een 
wiskundige aanbod aan op maat van iedere leerling. 
De volgende deelaspecten komen aan bod:  
 

- Kloklezen: analoog en digitaal. 
- Geldrekenen: hoeveel heb ik, wat is 

meer/minder, betalen met munten en briefjes. 
- Omgaan met geld en toepassen tijdens een winkelbezoek. 
- Sommen maken 
- Functioneel rekenen met de zakrekenmachine 
- Inhoudsmaten en lengtematen 
- Ruimtelijk inzicht, constructies bouwen 

 
-  
- …. 
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Enkele weetjes uit de klas 

 

 

Taakjes in de klas 
 

 

De taakjes in de klas zijn opgesteld via een 
beurtsysteem waarbij ieder kind elke maand andere 
taakjes krijgt en is gevisualiseerd in de klas d.m.v. 
een takenbord. 
Sommige taakjes worden uitgevoerd in de raketklas, 
maar andere taakjes worden ook op een 
klasoverschrijdende manier georganiseerd.  
 
 
 
 

Gastklas 

 
Wanneer u kind niet mee gaat zwemmen 
of wanneer er geen vervanging kan 
voorzien worden in de klas, dan gaat uw 
kind naar de gastklas. 

De andere klassen zijn 

➢ De ster 
➢ De zon 
➢ De wolk 
➢ De maan 
➢ De regenboog 
➢  De ruimtevaarder 
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Gelukkige verjaardag! 

 

Een verjaardag is leuk en kan dus niet zomaar voorbij gaan. De verjaardag wordt de 
ganse dag intens gevierd in onze klas. 
De klas wordt versierd, er wordt gezongen en gedanst…. 

In de klas wordt de jarige in de bloemetjes 
gezet en mag hij/zij kiezen hoe we de 
verjaardag vieren. Voetballen, fietsen, 
spelletjes spelen, koken… 

Wat kan ik meebrengen voor mijn 
verjaardag? 

➢ Voorverpakte koekjes / cake 
➢ Individuele voorverpakte Drankjes 
 
Dit kunnen we gebruiken op het 
verjaardagsfeestje in de klas. Bij een 
knalfeest hoort natuurlijk ook muziek. Het 
zou fijn zijn mocht uw kind zijn/haar 

favoriete CD meebrengen. Samen kunnen 
we dan helemaal uit de bol gaan! 

Maar dit alles is zeker GEEN verplichting. 

We kijken alvast uit naar de verjaardagsfeestjes! 
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Iedere voormiddag fruit &  

woensdag = fruitdag 

 

Graag elke dag een koek en een stuk fruit in de boekentas van 
je kind stoppen. Uitgezonderd op woensdag want dan is het 
fruitdag. 
Wie fruit van school eet, moet die dag geen tussendoortje 
meebrengen.  

 

Ziek zijn is niet leuk 

 

Bij afwezigheid graag altijd de school verwittigen. Uw kind is 
schoolplichtig, dus is het noodzakelijk dat er een briefje 
wordt meegebracht. Hou er rekening mee dat er slechts 4 
briefjes door de ouders zelf geschreven mag worden bij 
afwezigheid. Na 4 keer is een doktersbriefje verplicht om de 
afwezigheid te wettigen.  

 

 

Agenda 
 

 

Iedere dag krijgt uw kind zijn/haar agenda terug mee naar 
huis. Deze agenda wordt gebruikt als een heen en weer 
boekje tussen school en ouders.  
Iedere dag noteert de juf er een samenvatting in van de 
voorbije dag + eventuele bijzonderheden. Wanneer er 
bijzonderheden zijn thuis, er leuke gebeurtenissen gebeurd 
zijn, kunnen jullie die dan ook in de agenda noteren. Ik kijk 
iedere dag alle agenda’s na.  

Het is ook belangrijk dat de agenda door ouders, opvoeders 
DAGELIJKS wordt nagekeken. Soms kunnen er belangrijke 

zaken in genoteerd staan of is er belangrijke briefwisseling in de agenda. Blader 
zeker en vast iedere avond de agenda van uw kind eens door.  
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tekenmap, huiswerkmap. 
 

 
De leerlingen zijn in het bezit van een tekenmap, en 
huiswerkenmap. Gelieve deze mappen telkens opnieuw terug 
mee te geven naar school.  
 
 
 

 
 
 

Huiswerk 
 

 
Voor bepaalde leerlingen kan het leuk zijn om eens een 
huiswerkje mee te krijgen naar huis. Wij proberen uw kind te 
voorzien van een huiswerk op maandag, woensdag en vrijdag. 
Gelieve de volgende schooldag het huiswerkenmapje terug 
mee te geven aan uw kind.  

 

 

 

Busregeling 

 

Mocht uw kind op een dag door u zelf of door andere 
personen worden opgehaald gelieve dit dan ook ZEKER in de 
agenda te noteren zodat er geen misverstanden kunnen 
gebeuren.   

 

 

 



 19 

Medicatie 

 
Indien uw kind tijdens een schooldag 
medicatie moet toegediend krijgen gelieve 
deze dan op een veilige manier mee te 
geven naar school en het ook te vermelden 
in de agenda. Voor ons als begeleiders is 
het heel belangrijk om te weten op welk 
tijdstip en hoeveel medicatie u kind moet 
krijgen. 

Medicatie is niet zomaar iets onschuldigs. Mogen wij vragen om voor de medicatie 
die moet toegediend worden op school de nodige attesten in orde te brengen. 
Binnen het schoolteam mag er geen medicatie meer toegediend worden zonder 
doktersattest.  

 

Bosklas 
 

 

Dit jaar gaan wij net zoals andere jaren ook op 
bosklas naar Maasmechelen. Hopelijk kunnen alle 
Raket - vrienden hierbij zijn en deze mooie ervaring 
mee beleven.  
De bosklas gaat door van maandag 17 mei 2021 -  tot 
en met 21 mei 2021. Noteer alvast deze datum. 
 
 
 
 

Tot slot 

 

Ik hoop dat dit infoboekje meer duidelijkheid geeft over de werking van “ De Raket”. 

Bij vragen of bijzonderheden kan u mij altijd aanspreken, of contacteren op school. 

Ik hoop dat we met z’n allen een fijn schooljaar tegemoet gaan!! Dan kunnen wij op 
beide oren slapen. 

Vele groetjes,  

Het volledige Raket- en schoolteam!  


