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Klasinrichting 

Check Wat Opmerkingen 

 Groepjes maken  

 Hoeken maken: leeshoek (bankje, kussens, tafel, lampje, etc.)  

 Hoeken maken: zelfstandig werken (instructietafel)  

 4 krukjes aan de instructietafel  

 3 krukjes achter de computers  

 Kasten inrichten: genoeg planken?  

 Prullenbak + papierbak  

 Stoffer en blik + bezem  

 Handdoek + haakje + vaatdoekje  

 Opstapje bij het bord  

 Rietjeshouder + rietjes + bekertjes + siroop  

 Grote wandklok  

 Spiegel  

 Posters / schilderijen  

 wereldkaarten  

 Themadozen: seizoenen, feestdagen  

 Globe + menselijk lichaam / torso  

 Trefwoord kalender  

 Taalbegrippen + rekenbegrippen aan de muur + cijfers / getallen  

 Dagritmekaarten   

 Plantjes + attributen / versieringen  

 Spelletjes voor in de kast  

 Radio/cd speler  

 Lijm/scharen   

 Raamtekening(en)  

 Verjaardagsmateriaal: slinger, verjaardagskaarten, gelpennen, etc.  

 Voorleesboeken + leesboeken in de kast + Donald Duckjes in mand  

 Films  

 Stoplicht  

 Klokje op bureau  

 Opbergkastje met lades (gamma + gekleurde manden)  

 Postvakjes op bureau + postvakjes achterin de klas: 

nakijkbladen weektaak, papier, lijntjes, ruitjes, zorg, inhalen, 

kopieerbladen, weektaak, toetsen, overig,  

 

 Inlevermanden: gewoon werk + weektaak  

 Pennenbakjes  

 Stickerhouder  

 Stempels   

 Bureauaccessoires: schaar, nietmachine, rekenmachine, perforator, 

tip-ex, post-its, kladblok, notitieblaadjes, paperclips groot/klein, 

nietjes, punaises, plakband + houder, wasknijpers, vullingen, markers, 

whitebord pennen + wisser + doekjes, magneten, etc. 

 

 Snoeppot / koektrommel  

 theedoosje  

 A4 papier, losse schriftblaadjes, multolijntjes + ruitjes  

 Krat voor buitenspeelgoed  

 Kleurpotloden, stiften van de klas  

 Lege papierdozen in de kast voor cito toetsen en methode toetsen  

 Melkdoos voor volle schriften  

 Melkdoos voor nieuwe schriften  
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Voorbereiding 

Check Wat Opmerkingen 

 Handleidingen doornemen + antwoordboeken maken  

 Lessen voorbereiden + tekenlessen, knutsels, muziek, liedjes  

 Beeldmateriaal bij lessen  

 Hand-outs + beoordeling maken voor werkstuk, boekbespreking, 

spreekbeurt 

 

 Toetskalender  

 Klassenoverdracht  

 Namenlijsten/registratielijsten  

 Toetsen + boekjes maken  

 Normeringen + toetsmap maken  

 Kopieerbladen + extra werk (pluspunt boekjes / extra rekenen alle 

onderdelen + detective speurneus) + puzzelboekjes 

 

 Maatwerk + routeboek rekenen + routeboek taal + spelling + kien + 

tipboek + antwoordboeken (koppeling tussen maatwerk en pluspunt 

voor extra oefening) 

 

 Flits + spelling + hoofdwerk etc. instellen (spelling op woordpakketten 

categorieën) 

 

 Groepsboek in orde maken  

 Plattegrond + tafelkleur  

 Agenda indeling + overige indeling op het bord  

 Huiswerk voorbereiden  

 Rooster maken – normjaartaak, handvaardigheid, gym, zaakvakken 

afstemmen. (eten en drinken = voorlezen) 

 

 Start schooltv opzoeken  

 Weektaak voorbereiden  

 Mappen van de leerlingen: tabbladen voor taal, rekenen, spelling, 

lezen, verkeer, muziek, overig, weektaak voorin 

 

 Leerling boeken klaarzetten  

 Schriften klaarzetten  

 Dj van de week / overblijf tv  

 Site bijwerken: verjaardagen, woordpakketten, werkwoorden, 

werkstuk, boekbespreking, spreekbeurt, agenda, belevenissen, links 

 

 Verjaardagskalender maken  

 Hb grijze potloden, kleurpotloden, gummetjes, linialen, kladblokken  

 Boekenlegger vouwen  

 Vragenkaarten / niet storen kaarten / instructiekaarten   

 Taakspeldoos controleren, voorbereiden  

 Computerkaartjes met namenlijst voor computergebruik  

 Zorg hp’s + werkplannen bekijken, ZM doornemen, zorg klaarleggen + 

schrijfblok om indiv. ontw. in te noteren voor in de ZM 

 

 Allergieën   

 Klassenouders, flitsouder, luizenouders  

 Infoavond  
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Regels 

Check Wat Opmerkingen 

 Rondleiding door de klas – wat staat waar  

 Vaste rij – nette rij twee aan twee  

 Wc gebruik – eerste half uur niet, niet tijdens instructie – altijd vragen  

 Geen mobieltjes/camera’s – procedure  

 Klassedienst + taken  

 Maandagpapier – tekenpapier  

 Niet op het bord schrijven – tenzij op uitnodiging  

 Verantwoordelijk voor eigen werkplek – opruimen  

 Map ’s ochtends pakken en onder de tafel zetten  

 Weektaak regels + in de map  

 computergebruik – alleen voor de weektaak – geen internet  

 Extra werk als je klaar bent met je gewone werk  

 Inleverplek werk  

 Schriftgebruik – netjes de datum en les op de eerste regel, schoolpen 

of stabilopen, nakijken met rood potlood – aan elkaar schrijven – 5 

stickers met een kleurtje – geen tip-ex – tussenpuntjes – sluitlijn met 

potlood en liniaal – werkboeken + rekenen met potlood werken – niet 

tekenen of krassen in het schrift 

 

 Huiswerk – sanctie + agenda controle  

 Tassen op de gang  

 Douchen verplicht  

 Regels verjaardag – er is er een jarig, lang zal hij/zij leven en een 

keuzelied – twee mee de klassen rond, max. een half uur 

 

 Waarschuwingen – 1x – 2x armen over elkaar = 5 min. niet meedoen 

officiële waarschuwingen op het bord, 3x = kruisje = straflokaal 

 

 Straflokaal – kleine pauze binnenblijven – bij 3x ouders inlichten  

 Speelgoedbak  

 Algemeen gedrag, werkhouding  

 Vrijdag laatje opruimen  

 Geen kneedgum  

 Werkkaartjes, zie voorbereiding, uitleggen  

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 


