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EEN BEETJE INFO…
WAT IS EEN LEEFSCHOOL?
Het concept leefschool werd door Carl Medaer ontwikkeld. Hij
heeft zich geïnspireerd op de vijf fasen in de ontwikkeling van het
kind volgens Freud en Vossen, om zo te komen tot een
onderwijsvorm die heel leerlinggericht is.
Vijf fasen zijn hierbij heel belangrijk. Ik leg ze even kort uit en
geef meteen aan hoe deze fase in de klas aan bod komen.

Fase 1: geborgenheid en veiligheid
De kinderen moeten zich goed, geborgen en veilig voelen op
school. De huiselijke inrichting, het open klasklimaat en de open
dialoog, zorgen er mede voor dat de scheiding tussen de school en
thuis zo klein mogelijk blijft.
In de klas kiezen we voor gezellige hoeken, grote tafels ipv
individuele banken, lichtjes,… Kortom gezelligheid!!

Fase 2: het sociale
De kinderen moeten zichzelf kunnen zijn, genegenheid ervaren,
aanvaard worden door de groep,…
In onze klas en op school wordt daar op volgende manieren
aandacht aan geschonken:
 graadsklassen

 projectwerk

 elke dag wordt er een

 axenroos

kringmoment gepland
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Fase 3: kinderen mogen kiezen
Centraal staat: de wereld naar zich toe halen. We staan de
kinderen toe om zelf leerstof en leermiddelen aan te grijpen.
Onze kinderen kiezen zelf over wat ze willen leren bij project.
Wat ze willen weten, doen en beleven kiezen ze in samenspraak
met de andere kinderen en met de juf.

Fase 4: het zelf doen: leren door ervaring
Zowel individueel als in groepsverband leren de kinderen greep
krijgen op de leerstof. Ze nemen voor een deel hun eigen
leerproces in handen, door zelf oplossingen te zoeken en het
klasgebeuren te helpen organiseren.
Bij het uitwerken van een project maken de kinderen deels zelf de
projectplanning op. Ook bij hoekenwerk krijgen ze de kans om op
een zelfstandige manier te leren.

Fase 5: ingrijpen in eigen leef- en leeromgeving.
De kinderen komen zelf tot iets nieuws. Ze gaan zelf oplossingen
bepalen, gevolgen aanvaarden en verwerken, experimenteren met
geboden mogelijkheden, creatief werken en zelf initiatief nemen.
In de klas proberen we zoveel mogelijk te evalueren, bij te sturen,
oplossingen te bedenken, … Ook in de geschreven rapporten
evalueren de kinderen zichzelf aan de hand van de axenroos.
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EN NU ONZE KLAS…
ALGEMEEN
HOOFD, HART EN HANDEN
We werken met de kinderen vanuit het concept ‘hoofd, hart en
handen’. Ons uitgangspunt is dat het proces van leren,
ontwikkelen en groeien zich steeds voltrekt in een dynamische
cyclus van hoofd, hart en handen. Zo werken wij aan het
bereiken van de leerplandoelstellingen. We werken wel aan de
hand van verschillende methodes.
HOOFD
Staat voor kennis, inzicht, begrip, betekenis,
bewustwording, reflecteren.

HART
Staat voor betrokkenheid, passie, motivatie,
bezieling, beleving, enthousiasme, kiezen, willen,
vertrouwen, volharden.

HANDEN
Staat voor toepassen, uitvoeren, concreet maken,
aan de slag gaan, in de praktijk brengen, oefenen,
doen.

Deze visie is terug te vinden in al onze activiteiten. Een
leerproces kan alleen succesvol zijn wanneer deze dimensies van
leren alle drie aan bod komen.
Infobundel Oceaanklas
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LEREN LEREN
We starten in het 1ste leerjaar met de beertjes van Meichenbaum.
Met deze vier stappen (4 beren) leren de kinderen hun
werkhouding verbeteren en meer taakgericht te werken.

AXENROOS
In de omgang met de omgeving verwerven kinderen heel veel
sociale vaardigheden op een spontane manier. Ook zullen ze
gaandeweg beseffen dat hun gedrag bepaalde effecten of
gevoelens teweegbrengt bij de ander. Toch zien we dat sommige
kinderen daar moeite mee hebben. Als kinderen niet in staat zijn
te voorspellen wat het effect van hun gedrag op de ander zal zijn,
dan kan het een en ander mislopen.
Om de kinderen zicht te helpen krijgen op hoe mensen met elkaar
omgaan werken we met de axenroos. Deze is opgedeeld in tien
relatiewijzen, die elk worden voorgesteld door een totemdier.
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 de wasbeer: waardering en respect kunnen uitdrukken
 de poes: hulp kunnen vragen en zorg kunnen aanvaarden
 de kameel: leiding kunnen volgen en meewerken
 de schildpad: zich terugtrekken
 de steenbok: zich kunnen verdedigen
 de havik: kunnen aanvechten en kritiek kunnen geven
 de uil: iets voor zich kunnen houden
 de leeuw: leiding kunnen geven
 de bever: hulp kunnen bieden en zorg kunnen dragen
 de pauw: zich kunnen tonen aan de anderen
Aan de hand van deze tien
dieren wordt het sociale gedrag
van de kinderen ook
geëvalueerd, zowel door de juf
als door de kinderen zelf, in het
axenroosrapport dat 2x per
schooljaar ingevuld wordt.

Elke maand worden er 2 dieren of 1 dier in de kijker gezet.
 Oktober: leeuw & kameel
 November: bever en poes
 December/Januari: wasbeer en pauw
 Februari: uil
 Maart: schildpad
 April: havik
 Mei: steenbok
Infobundel Oceaanklas
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EEN WEEK IN DE 1STE GRAAD
Maandag
Dit schooljaar starten we elke maandag
met kilometerlezen. Dit wil zeggen dat
we extra gaan inzetten op begrijpend en
technisch lezen. Juf Jolien komt dan
helpen in de klas.
Het 2de lesuur op maandag hebben we
turnen bij meester Raf.
Voor het turnen hebben de leerlingen sportschoenen of
turnpantoffels, een effen T-shirt, een sportbroek of short en
sportkousen nodig. Een turnzak wordt voorzien door de school.
De turnkleding blijft steeds op school, maar wordt voor elke
vakantie meegenomen naar huis om te wassen.
Na de speeltijd werken we in ons contract aan rekenen en taal.
Dit gebeurt steeds in de voormiddag, niet alleen omdat de
kinderen dan de beste begeleiding krijgen maar ook omdat het
hoofd dan nog fris genoeg is na een flinke nachtrust.
Na de middag starten we steeds met een vertelkring.
In het weekend gaan Miep en Bob met twee leerlingen mee om te
logeren. De maandagen na dat weekend vertellen die twee
kinderen over hun logeerpartijtje.
De maandagen na vakanties mogen alle kinderen vertellen wat ze
die vakantie gedaan hebben. Dit gebeurt door middel van
verschillende coöperatieve werkvormen.
Tijdens ons dagelijks kringmoment vallen er nog allerlei dingen te
doen. De kalenders (dagkalender en weerkalender) worden in
orde gebracht en de aanwezigheden worden gedaan.
Infobundel Oceaanklas

Pagina 8

In de namiddag werken we aan project (in het volgende hoofdstuk
lees je hierover nog meer) of hebben we muzische vorming.
Op maandag hebben we ook nog 1 lesuur turnen in de namiddag.
Na de projectlessen sluiten we ons dagje ook steeds af door
middel van een kruisje op de maandkalender en we trekken een
briefje af de dagkalender.

Dinsdag
Op dinsdag starten we ook met
instructie voor taal en rekenen.
In de namiddag starten we dan met de
boekenkring. Één leerling leest thuis of
tijdens niveaulezen of kilometerlezen
een boekje naar keuze en vult hierover
een werkblaadje in. Dat werkblaadje dient als hulpmiddel bij het
vertellen over zijn/haar boekje. Hiervoor hebben ze een hele week
de tijd gekregen.
Na de kring werken we aan project (in het volgende hoofdstuk
lees je hierover nog meer) of hebben we muzische vorming.
Na de projectlessen sluiten we ons dagje ook steeds af door
middel van een kruisje op de maandkalender en we trekken een
briefje af de dagkalender.
We gaan drie- à vierwekelijks naar de bibliotheek. De leerlingen
zelf krijgen geen bibliotheekkaart, we werkten vanaf september
2017 met een klaskaart. De boekjes blijven in de klas op een
afgesproken plek. Indien ze toch boekjes meenemen naar huis,
wordt dit in de agenda geschreven.
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Woensdag
Op woensdag starten we met
katholieke, islamitische en protestantse
godsdienst en niet-confessionele
zedenleer.
De les Katholieke Godsdienst wordt
gegeven door meester Mario.
De les niet-confessionele Zedenleer wordt gegeven door juf
Liesbet.
De les protestantse godsdienst wordt gegeven door juf Andrea.
De les islamitische godsdienst wordt gegeven door Ahmed.
Op woensdag na de speeltijd eten we allemaal samen in de kring
ons stukje fruit van Tutti Frutti op. We benoemen dit stuk fruit
en we hangen een afbeelding ervan op onze fruitmuur.
Erna gaat in de oceaanklas een meetatelier door. Hier werken de
leerlingen in groepen aan de inhouden van metend rekenen en
meetkunde (klok, lengte, inhoud, vormen…).
We sluiten ons dagje af door middel van een kruisje op de
maandkalender en we trekken een briefje af de dagkalender.
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Donderdag
Op donderdag starten we ook met
instructie voor taal en rekenen.
We gaan op donderdag in de namiddag
gaan zwemmen. Wanneer deze lessen
vallen, worden nog medegedeeld in de
vorm van een briefje. Wanneer we niet
gaan zwemmen, wordt er op dat
moment project of muzische vorming gegeven.
De zwemlessen worden gegeven door een badmeester.
Voor het zwemmen hebben de leerlingen een badpak/zwembroek,
een grote en kleine handdoek en een badmuts (kost €1,25) nodig.
Na de middag is er dan een natuurkring. Één leerling brengt iets
uit de natuur mee en vult hierover een werkblaadje in. Dat
werkblaadje dient als hulpmiddel bij het vertellen over zijn/haar
voorwerp. Hiervoor hebben ze een hele week de tijd gekregen.
We sluiten ons dagje af door middel van een kruisje op de
maandkalender en we trekken een briefje af de dagkalender.
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Vrijdag
Op vrijdag starten we ook met
instructie voor taal en rekenen.
Na de middag beginnen we met een
beweegkring. Één leerling vertelt over
een beweging uit een bepaalde sport
(voorbeeld: dribbelen bij basket, een
dansmove, de backhand bij tennis…) dat hij of zij leuk vindt. Ze
mogen ons dan ook die beweging aanleren.
In de namiddag werken we aan project (in het volgende hoofdstuk
lees je hierover nog meer) of hebben we muzische vorming.
We sluiten ons dagje af door middel van een kruisje op de
maandkalender en we trekken een briefje af de dagkalender.
Elke maand is er op vrijdag ook een forum waarin we laten zien
wat we geleerd hebben in de klas. De data hiervan zijn te vinden
op de jaarkalender.
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WE LEREN…

U heeft reeds gelezen dat de leerlingen in de voormiddag de
leerstof aangereikt krijgen via instructiemomenten die ze volgens
de leerplannen moeten krijgen. De instructiemomenten zijn bij het
1ste leerjaar nog heel speels (met veel materialen).
Na die instructiemomenten gaan de leerlingen met het
weekcontract aan de slag. Dit weekcontract is steeds op niveau
van de leerlingen.
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ETEN & DRINKEN & SPELEN
We hebben dit jaar geopteerd om elke ochtendspeeltijd fruit of
groenten te eten. Tijdens de namiddagspeeltijd mogen de
leerlingen dan een koekje eten. We kiezen hiervoor omdat we de
leerlingen bewuster te maken van gezonde voeding.
Zowel het fruit als de groenten als de koek hebben we graag in
een doosje. Dit om onze afvalberg zo klein mogelijk te houden.
De leerlingen krijgen in de klas een beker waaruit ze een hele dag
water mogen drinken. Als ze zelf een drinkbus hebben, mogen ze
deze op hun tafel zetten tijdens het werken.
Frisdranken zijn niet toegelaten op onze school. Ook niet tijdens
de middagpauze.
’s Middags kunnen de leerlingen een warme maaltijd nuttigen of
hun boterhammen eten. Ze kunnen ook soep bestellen om bij die
boterhammen te drinken.
Iets anders dan boterhammen mag, maar houd het gezond!
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DE METHODES DIE GEHANTEERD WORDEN
Taal
In het 1ste

leerjaar

gaan we vanaf het schooljaar 2018-2019

werken met een bundeltje per klank/letter/woord. De bundels
worden grotendeels gebaseerd op de methode ‘veilig leren lezen’
(ook gekend als MAAN-ROOS-VIS). Waar we vorige schooljaren
mee werkten.

De werkmaterialen uit die methode blijven we gebruiken omdat
we daar zeer tevreden over zijn, maar we willen meer op niveau
gaan werken en vandaar hebben we de keuze gemaakt voor de
bundels.
In het 2de

leerjaar

werken we met onze eigen fiches gebaseerd

op het leerplan Nederlands. Alle aangeboden leerstof komt uit de
kringen of de schrijfsels van de kinderen, zo kunnen wij als klas
heel functioneel werken.
Voor spelling werken we met het woord van de week. De
leerlingen kiezen samen met de juf een woord uit hun leefwereld,
vertelkring… De spellingsregel rond dat woord wordt door middel
van verschillende opdrachten geoefend. Het woordpakket wordt
ook aan het gekozen woord gelinkt. De woordpakketten komen
uit de handleiding ‘Tijd voor taal accent spelling’.
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Rekenen
Sinds het schooljaar 2015-2016 zijn we in de oceaanklas gestart
met de rekenlessen aan te passen aan het ijsbergprincipe.

We hebben hiervoor onze eigen fiches gemaakt of we werken
zonder fiches met behulp van vele materialen, spelen, wisborden…
Voor meetkunde en metend rekenen werken we in een
meetatelier. We gaan dan in groepjes aan de slag met de
opdrachten over de lesinhoud. We leren door te doen.

Projectwerking
In een leefschool worden de vakken muzische vorming (beeldende,
muziek, drama,..) en wereldoriëntatie aangepakt binnen de
projecten.

Waarom werken met projecten?
 We vertrekken vanuit de leefwereld van het kind, vanuit hun
interesses en motivatie.
 We kunnen op deze manier werken aan gemeenschappelijk en
zelfstandig handelen: opzoekwerk, eigen onderzoek,
verzamelen van materiaal, kunnen kiezen, kunnen
samenwerken,…
 We kunnen probleemoplossend werken, wat de kinderen aan
het nadenken zet.
Infobundel Oceaanklas
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Hoe komt een project tot stand?
1. sprokkelen:
Alle kinderen mogen een voorstel doen voor een nieuw
project. Dit doen ze door een tekening te maken. Bij
het 1ste leerjaar schrijft de leerkracht bij wat hun keuze
is, het 2de leerjaar doet dit zelf.
2. de voorwaarden:
Een goed project moet aan enkele voorwaarden
voldoen:
 Is het nieuw? (nog niet gegeven in de leefgroep)
 Kunnen we er iets mee doen?
 Kunnen we er iets bij leren?
 Kunnen we het samen doen?
 Past het binnen het seizoen?
 Is het betaalbaar?
 Is er een eindproduct?
 Is het een vraag?

Aan de hand van deze voorwaarden kunnen meestal al
enkele projectvoorstellen uitgesloten worden. Daarna
kan al een stemmenronde volgen tot er nog 3 projecten
overblijven.
3. reclameronde:
De kinderen die de overgebleven projecten voorstelden
mogen nu reclame maken voor hun voorstel. Dit wil
zeggen dat ze zoveel mogelijk stemmen moeten
verzamelen om er voor te zorgen dat hun project wint.
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4. stemmen:
Er wordt een geheime stemming gehouden door
streepjes te zetten bij het favoriete project. Het
voorstel met de meeste streepjes (stemmen) heeft
gewonnen. Ons nieuw project is nu een feit!!!
5. planning:
We gaan samen kijken:
 Wat is het eindproduct?
 Wat willen we doen?
 Wat willen we leren?
Het projectwerkplan wordt ingevuld en de activiteiten
worden bepaald en gepland. Een project duurt
ongeveer 3 à 4 weken.
6. project:
Het project wordt uitgevoerd. In de hoeken van de
klas wordt het aanbod aangepast aan het nieuwe
thema. Alle activiteiten staan in functie van het
gekozen eindproduct (tentoonstelling, optreden,
zelfgemaakt boek, .. zijn) Na vier weken moeten we dit
bereikt hebben. Het is de bedoeling dat het project
mee gemaakt wordt door de kinderen. Daarom wordt
gevraagd om op zoek te gaan naar allerhande materiaal,
tips, ideetjes die we kunnen gebruiken tijdens ons
project.
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7. evaluatie:
We evalueren ons project eerst in ons projectwerkplan,
daarna samen in de kring. Op deze manier leren we
steeds wat goed en niet goed was en kunnen we daar de
volgende keer rekening mee houden. We leren steeds
uit onze ‘foutjes’.
Het kan ook zijn dat er soms een project gekozen wordt door de
leerkracht. Dit omdat we moeten bewaken dat alle leerstof
gegeven wordt aan de kinderen volgens de leerplannen.
Komt een bepaald lesonderwerp, dat in het leerplan staat, niet
aan bod tijdens het project, dan kunnen we hierover afzonderlijke
lesjes gegeven worden of zelfs een heel project rond opgebouwd
worden.
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DE OUDERS - DE KLAS - DE LEERLINGEN
- DE JUF
In een ervaringsgerichte school als de zonnewijzer zijn de ouders
van harte welkom in de klas. We hebben het zelfs heel graag dat
er niet enkel vanaf de zijlijn wordt toegekeken, maar dat de
mama’s, papa’s en andere familieleden actief deelnemen aan het
schoolgebeuren. Correspondentie vinden we dan ook heel
belangrijk, vandaar enkele nuttige hulpmiddelen.

Agenda
Elk kindje heeft zijn/haar eigen agenda.
Deze wordt in het 1ste leerjaar elke dag ingevuld door de juf en in
het 2de leerjaar op maandag ingevuld door de leerlingen zelf.
Het is de bedoeling dat de agenda elke avond getekend wordt
door de ouders. Ik weet dat dit heel veel gevraagd is maar zo
weten we steeds dat jullie van alles op de hoogte zijn.
We schrijven steeds alles in op de dag dat het moet meegebracht
of afgegeven worden.

Briefwisseling
Als school proberen wij ook mee te denken aan ons milieu.
Daarom kiezen we ervoor om zoveel mogelijk brieven via gimme
mee te geven.

www.gimme.eu
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Contractwerk huistaken (1ste leerjaar)
Bijna elke dag zal je/jullie kind een taakje meekrijgen naar huis in
de agenda.

Contractwerk huistaken (2de leerjaar)
Het 2de leerjaar werkt met wekelijkse contractjes.

Heb je nog vragen, stel ze gerust!
Ik ben steeds bereikbaar via mail (dagelijks)
oceaanklas@gmail.com
of na school.
Groetjes Juf Sandrine
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