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Welkom 

► 85 kleuters 
► 485 leerlingen - 35 leerkrachten
►



Wat doen kinderen op de lagere school? 



Wat gaan onze kinderen allemaal leren

kleuterschool
Zelfstandig 
Spelen en  
Leren

Ontmoeten

Begeleid 
Exploreren en  
Beleven 

Geleid spelen 
en leren



Wat gaan onze kinderen allemaal leren

lagere school 
Zelfstandig 
Spelen en  
Leren

Ontmoeten

Begeleid 
Exploreren en  
Beleven 

Geleid spelen 
en leren





Wat is er dan écht nieuw? 



Lezen met Hup en Aap



Directe systeemmethode
12 sleutelwoorden  (klankzuivere klinker-medeklinkerwoorden)

 
Thema 1: ik, an, el, eet, aap, ijs

Thema 2: om, uil, oog, uur, uk, af

Letter operationeel: i, a, u, e, ee, aa, ij, k, n, l, t, p, s, o, ui, oo, uu, u, v, g, r, f  

 

Na het aanbieden van een sleutelwoord, wordt dit onmiddellijk en volledig 
geanalyseerd tot op letterniveau. Met de aangeleerde letters worden direct nieuwe 
twee-klankclusters gevormd.

 

Door het toevoegen van een medeklinker aan de geautomatiseerde 
tweeklankcluster kunnen de kinderen van bij het begin vlot en nauwkeurig 
drieklankwoorden lezen. 



Schrijven - kleinmotorische 
vaardigheden

► Van groot-motorisch naar kleinmotorisch
► verschillende schrijfmaterialen
► gebaseerd op Krullenbollen uit de kleuterschool





Schrijflied

http://www.youtube.com/watch?v=sNepSZH7TWo


Reken Maar! 

De Bollobo’s gaan op reis en komen naar de Aarde

om allerlei rekenweetjes te weten te komen.



Bingelen



Op Verkenning



Godsdienst: de Katholieke dialoogschool



Kleuters op bezoek (filmpje) 

https://docs.google.com/file/d/1QFp1F0M9JAzoZkjb6E4JeQJP89_U3sPS/preview


Wie is wie? 

juf Lies
juf Lies

juf Lies

juf Katrien

juf Hilde 

juf Cecile juf Lisanne  meester Tom juf Kristel



Brugwerking - juf Cecile

► brugjuf Cecile
► bezoekjes aan de lagere school: expeditie speelplaats, klasmomenten, 

turnen in de sportzaal,... 
► warme overdracht van leerlingen door samenwerking van de beide 

scholen. 
► teamleerkracht 1ste leerjaar



zorgcoördinator - juf Lies

- overleg met de klas - en teamleerkrachten
- - over een bepaalde leerling of leerlingen
- - over de klaswerking

- plannen van overleg tussen ouders, CLB, externe begeleiders…
-



Communicatie

► Gimmekanaal volgen (www.gimme.eu) 
► klasagenda 
► rapport
► nieuwsbrief
► website www.lagereschool-olvg.be 
► facebook https://www.facebook.com/olvgmelsele 
► mailen (info@lagereschool-olvg.be)
► telefoon: 03/775.74.51

http://www.gimme.eu
http://www.lagereschool-olvg.be
https://www.facebook.com/olvgmelsele
mailto:info@lagereschool-olvg.be


VRIJE LAGERE SCHOOL

OLVG 
MELSELE

Welkom

!



Van het eerste leerjaar tot het zesde leerjaar… 

Bij ons valt er echt héél wat te beleven!

Een overzicht…



1e leerjaar

HUIS VAN DE SINT

OP SCHOOLREIS NAAR MEGASPEELSTAD

SPORTDAG

THEATERVOORSTELLINGEN

SLEEPOVER OP SCHOOL!



2e leerjaar: 

NATUUREXPLORATIE IN HOF TER SAKSEN

SCHOOLREIS NAAR PLANCKENDAEL

TECHNOPOLIS

SPEELGOEDMUSEUM



3e leerjaar:

NAAR TECHNOPOLIS

ROBINSON DAY (SPORT)

SCHOOLREIS NAAR DE LILSE BERGEN

NAAR IBOGEM

RONDREIS DOOR GROOT-BEVEREN



4e leerjaar:

NAAR DE BRANDWEER

HIDRODOE

ALLES MET DE BAL (SPORT)

SCHOOLREIS: EFTELING



5e leerjaar:

VERDRONKEN LAND VAN SAEFTINGHE 

ORIËNTATIESPEL IN MELSELE

OP LEERUITSTAP NAAR DE HAVEN

NAAR DE ZOO VAN ANTWERPEN

MINI-EUROPA



6e leerjaar:

NAAR VOLKSSTERRENWACHT URANIA

MUSEUMDAG

MUSICAL IN ANTWERPEN

CHOCOLADEMUSEUM



Wist je dat er in4 leerjaren ook 
“meerdaagsen” op het programma staan?



3e leerjaar: Bosklassen 



4e leerjaar: Sportklassen



5e leerjaar: Zeeklassen



6e leerjaar: op 3-daagse



Bij ons naar school gaan,
is niet enkel LEREN!

Maar ook…



BEWEGEN!

Tijdens allerlei Moev-activiteiten



… maar ook op ons eigen
AVONTURENPAD!



Op ontdekking gaan op 
het schooldomein!



En heel veel dingen SAMEN doen!



Nog enkele andere

TOP-MOMENTEN
in het schooljaar…



STRAPDAG: 
al stappend en trappend 

naar school



Speelgoedmarkt : 
de opbrengst gaat steeds naar een goed doel!



Het Sinterklaasfeest!



Tot slot…

Wat we jullie 

zeker nog willen 

meegeven…



Dat we met de school al 
héél wat MUSICALS opvoerden!

Bubbles Troubles, 2018



… En dat héél wat van onze leerkrachten, 
ook zelf wel eens graag toneel spelen!



Voor alle belangrijke info:

www.lagereschool-olvg.be



Praktische info (Kristel)
Boekentas groot genoeg voor een A4 map, een brooddoos, een drinkfles en een fruitdoos.

Agendamap krijgen jullie van de juf of meester.

Turn-T-shirt wordt aangekocht via de school, short (zwart of blauw)  en sportschoenen 
voorzien jullie zelf.

Pennen, potloden, pennenzak, stiften wordt allemaal in de klas voorzien.

Mappen kunnen aangekocht worden via de school - info volgt.

Al het andere schoolmateriaal wordt door de school gratis ter beschikking gesteld.

Op vrijdag 27 augustus zijn jullie welkom van 15.00u tot 16.00u voor een 
kennismakingsmoment.



TV OLVG

https://docs.google.com/file/d/1mxjZCPUBw4GZAvaiY0sOoVhMoYjh0qvA/preview


Inschrijven? 

Surf naar www.lagereschool-olvg.be 

Lukt het niet? Hebben jullie nog vragen? 

info@lagereschool-olvg.be

03/775.34.26

http://www.lagereschool-olvg.be
mailto:info@lagereschool-olvg.be


Hartelijk dank

Misschien tot snel? 

Of op het kennismakingsmoment 

op 27 augustus om 15u00. 

Noteer ook al 8 september voor de klasinfo

Een fijne avond nog! 


