
Studie 
 

• De kinderen maken hun huiswerk zelfstandig. 

• De juf helpt indien nodig d.w.z. legt een woord of oefening uit, vraagt een les 
op, volgt op of iedereen zijn huiswerk gemaakt heeft. 

• De juf kan niet de volledige les opnieuw uitleggen of huiswerk 
verbeteren. 

• De studie duurt 3 kwartier voor het 3de, 4de, 5de en 6de leerjaar. 

• De studie duurt 20 minuten voor de kinderen van het 1ste en 2de  leerjaar. 

• Wie klaar is, mag naar buiten gaan. Indien dit niet mogelijk is, houdt iedereen 
zich rustig en alleen bezig. 

• De studie kost 75 cent. 
 

Afspraken: 

• Ik werk in stilte en maak mijn huiswerk alleen. 

• Als ik een vraag heb, ga ik bij de juf. 

• Ik heb respect voor de juf en ben beleefd. 

• Ik draag zorg voor het materiaal dat ik gebruik en ik leg het terug op zijn 
plaats. 

• Ik laat de andere kinderen met rust en stoor hen niet. 

• Ik toon de juf mijn huiswerk als ik klaar ben. 

• Ik hou me in stilte bezig als ik klaar ben met mijn werk. 

• Als ik me niet hou aan de afspraken, schrijft de juf een nota in mijn agenda. 

• Als ik me niet aan de afspraken hou na verschillende opmerkingen, dan moet 
ik de studie verlaten. 

 

Zie schoolreglement 

Studie 
 

Bij storend gedrag, verbaal of fysisch geweld, ongehoorzaamheid en/of het niet respecteren 
van de studieafspraken worden de ouders op de hoogte gebracht en zal er samen met de 
ouders naar een oplossing gezocht worden.  
Na 3 opmerkingen kan de leerling geweigerd worden in de studie.    

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Wegens organisatorische redenen vragen we u deze tabel in te vullen.  
Gelieve een kruisje te zetten wanneer uw kind naar de studie komt.  
 

 

Naam: ………………………………………………… 
 

 

Leerjaar: ……………… 
 

 

Mijn kind komt naar de studie op: 
 

 0 maandag 
 

 0 dinsdag 
 

 0 donderdag 
 

 
Handtekening ouders                                                            Handtekening leerling 


