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Checklist klasinrichting 

 
1. Aanwezig in of aan mijn klas/lokaal: 

 
 een kruisbeeld  

 

 een godsdiensthoekje/-plaatsje, mét kaars 

 

 de klasfoto en/of namen van de leerlingen aan de deur (gangkant) 

 

 de naam van de leerkracht aan de deur (gangkant) 

 

 actuaplaats of actuahoek  

 

 weroboom met werothema 

 

 PAD-kind van de week (foto en naam) aan de deur (gangkant) 

 

 PAD-stoel /PAD-plekje 

 

 klasregels zichtbaar  

 

 takenbord voor de leerlingen  

 

 het puntensysteem/beloningssysteem  

 

 het evacuatieplan  

 

 schema klasinrichting 

 

 elk vak heeft een vaste kleur (zie verder) en dit is zichtbaar in de klas 

 

 voor elke tekst, bedoeld voor de leerlingen, gebruik ik het lettertype ‘Arial’ 

 

 de lessenrooster is zichtbaar op het niveau van de leerlingen 

 

 een analoge klok  

 

 het stappenplan ‘Probleemoplossend denken’ in de klas 

 

 3 picto’s mediatiekenmerken (doel-vraagteken-brug) 

 

 maandactiepunt Leren leren (per 2 maanden) in de klas 
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 maandactiepunten SEO (per 2 maanden) in de klas 

 

 gemaakte afspraken zie ‘Tijd- en ruimtekaders’ 

 

 afgesproken leersteunen  

 

 creawerkjes van mijn leerlingen in de gang 

 

 

 

2. Aanwezig in de gang/op de speelplaats 
 

 maandactiepunten SEO en Leren leren (huidige + voorbije maanden): in de gang  

 

 infomapje met aangepaste inhoud naast de deur van elke PE  

 

 tekst naar leerlingen: in lettertype Arial  

 

 kader met foto’s en naam van de verschillende leerkrachten op school 

 

 busregels met foto van busbegeleidster in de gang aan de busrij 

 

 PAD-plaatsen en ‘straf’-plaatsen in de gang  

 

 logo schoolvisie (banner appelboom) 

 

 wapenschild Scheppers in de gang 

 

 speelplaatsregels aan de speelhut 

 

 stoplichten op de speelplaats 

 

 

3. Kleurafspraken leergebieden 
 

Taal: rood   Muzische vorming: lichtblauw   

  Lezen: paars    Sociaal-emotionele ontwikkeling: wit 

Schrift: fuchsia   Frans: oranje 

Wiskunde: blauw  Leren leren: lichtgroen 

  Wero: groen   LO: / 

  Godsdienst: geel  Rapport: zwart 

 


