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1. We bespraken als eerste puntje de ideeën voor het nieuwe jaarthema 

 

                     CONTENT MET JE TALENT  !! 

 

• Keuzeactiviteit om je talent te ontdekken: voorstellen van talenten door de eigen leerlingen en 

iedereen mag deze uitproberen 

• Iedereen telt mee, je mag tevreden zijn met jezelf. Ook al kan je niet meteen op je talent 

komen, toch tel je ook mee 

• Iets meebrengen i.v.m. je talent. 

• Talentenshow/talentenjacht (Belgium got talent) 

• Elke vrijdag laat iemand een talent zien (op het podium) of elke week doet iemand een 

spreekbeurt over zijn talent, liefst voor heel de school, eventueel groeperen per onderwerp, 

eventueel tijdens de maandopener? 

• Een pot met talentenopdrachten per klas, dit kan als tussendoortje met de klas 

• Toernooien rond talenten: voetbal, skaten, … 

• Op het schoolfeest je eigen talent laten zien, klasdoorbrekend werken 

• Tijdens de speeltijden werken rond de talenten, talent van de maand 

• Externen op school i.v.m. talenten 

• Concert voor school (kerstconcert) 

• Homo universalis (eventueel per klas en dan een eindronde waarbij de winnaars van de klas 

een finaleronde doen tegen elkaar) 

 

2. Evaluatie maandopener 

Dit vonden we goed: 

• Het liedje van de verjaardagen 

• Foto’s van de voorbije activiteiten 

• Filmpjes (liefst geen overbodige uitleg en meer mopjes/grapjes op niveau van de 

kinderen) 

• De planning is goed, maar het zou beter zijn als alles er op staat en het gaat vlotter als 

het week per week is. 

 

 

Dit zien we graag anders: 

• Het verhaal van de filmpjes: liever iedere keer een ander verhaal dan één doorlopend 

verhaal. De leerlingen hebben dit liever ‘in het echt’ dan een filmpje 

• In plaats van de foto’s van de klas ook eens een filmpje waar iedereen staat 

• Graag belangrijk nieuws van de school bvb. i.v.m. Snoopie 

• Een filmpje door de kinderen  

• Niet altijd hetzelfde liedje op het einde, meer verschillende liedjes i.v.m. het thema 

• De antwoorden meteen na de vragen laten zien. 
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Variapuntje: eventueel een krantje door de leerlingen 

 

 

 

3. Afsluiter schooljaar  2021-2022 

 

• Iets rond dieren leren: dieren verzorgen van lln 

• Slijm maken 

• Raad wat je eet/voelt/… zintuigen 

• Meerdere spelletjes spelen. Bvb. kiekeboe, schipper mag ik overvaren,.. 

• Foto’s maken met attributen (dit is misschien eerder iets om te doen met de klas) 

• Een escaperoom maken, de leerlingen maken dit zelf 

• Kookworkshop 

• Een omnisporttoernooi 

• Workshop naaien/knutselen 

• Oude slippers/ turnpantoffels/ totebag 

• Kleuters helpen 

• Turnparcours 

• Quiz 

• Waterspelletjes 
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