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INFOBROCHURE KLEUTERS 

 

Ik ben een kleuter en ga naar school. Daar leer ik alle leerdomeinen op een speelse manier 

ontwikkelen en dit gebeurt steeds aan de hand van een thema. Het thema sluit aan bij mijn 

belevingswereld waardoor je al meteen een verticale lijn hebt doorheen de kleuterschool. 

Alle activiteiten die we in de klas doen, zijn aangepast aan mijn leeftijd en vaak worden ze 

dan nog eens gedifferentieerd door de juf aangeboden. Sommige van deze activiteiten doen 

we klassikaal en andere gebeuren in groep.  Al spelend en explorerend leer ik heel wat bij en 

ontwikkel ik mijn totale persoonlijkheid. Een gewone schooldag ziet er ongeveer zo uit: De 

bel gaat, ik ga vlug in de rij staan. Dan gaan we met de juf naar de gang om onze jas en 

boekentas op te bergen.  De kleinsten komen naar de klas en mogen al rustig gaan spelen. 

Daarna gaan ze al even naar het toilet om ongelukjes te vermijden. In de klas gaan we 

gezellig samen in de zithoek zitten om samen de dag te beginnen met de daarbijhorende 

kalenders. We starten met het thema en dan gaan we over dit thema in groepjes ‘werken’ 

(beeldend, wiskundige initiatie, …). Groep 3 en groep 4 krijgen contractwerk in de loop van 

het jaar.  Groep 4 krijgt Franse taalinitiatie via de methode Pistache.  Van al dat zwoegen heb 

je honger en dorst gekregen. We gaan in de refter ons tienuurtje opeten en iets drinken. 

Sommige klassen gaan voor het eten andere na het eten naar het toilet. (we kunnen niet 

allemaal tegelijk gaan) Nu mogen we buiten spelen met alle kleuters, tot de bel gaat en we 

weer gaan werken. De allerkleinsten eten na de speeltijd hun tienuurtje. We werken meestal 

weer in groepjes.  Nadien wordt er opgeruimd zodat onze klas er weer netjes uitziet.  We 

sluiten de voormiddag af met een gezamenlijk moment. (zingen, muziek maken, 

dramatiseren, vers leren, voorbereidend rekenen, -taal of -schrijven)  Dan gaan we ofwel 

naar huis eten of we eten onze boterhammetjes op school. Weer naar toilet en buiten 

spelen. In de namiddag gaan de allerkleinsten wat rusten op een bedje en anderen mogen in 

hun klas vrij spelen in de speelhoeken die door de juf worden open gezet. Ook hier is er een 

gradatie in aanbod en in de tijd die je doorbrengt in één bepaalde hoek. In G3 en G4 kan je in 

de namiddag opvoedende spelen meespelen. Het kan ook zijn dat niet alle kindjes de kans 

hebben gekregen om een beeldend werkje of werkblad te maken, die krijgen dan de kans in 

de namiddag. Of soms moet er nog iets afgewerkt worden. Dan gaan we lekker buiten 

spelen. Na de bel een koekje eten en drankje drinken, nog even naar toilet en dan neemt de 

juf ons terug mee naar de klas en vertelt daar vaak als afsluiting een mooi verhaal ofwel 

doen we nog iets samen.  We nemen afscheid en maken ons klaar om naar huis te gaan. - Er 

zijn ook dagen dat we turnen of op uitstap gaan of iets klaarmaken of er is een speciale 

gelegenheid. Soms worden we in groepjes verdeeld met kinderen uit elke klas en mogen we 

bij elke juf iets gaan doen! (zingen, dansen, knutselen, …) Zo leren we elkaar helpen en 

rekening houden met anderen.  
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Praktische informatie kleuteronderwijs.  

 

Afspraken met kleuters en ouders 

 

Om alles vlekkeloos te laten verlopen en uw kind optimaal te kunnen begeleiden vragen wij 

u om rekening te houden met volgende regeling:  

 

 Dagindeling 
Maandag, dinsdag, donderdag:   8u30 tot 12u05  en 13u05 tot 15u00 

Woensdag:      8u30 tot 12u05 

Vrijdag:     8u30 tot 12u05  en 13u05 tot 15u00 

 

 Afwezigheden voor kleuters dienen officieel niet gemeld te worden, toch is een 
telefoontje voor melding welkom. Afwezigheden voor schoolplichtige leerlingen 
dienen verplicht gemeld te worden. 
 

 Uw kleuter komt naar school met een schooltas waarin de naam geschreven staat, 
alsook op alles wat erin zit (brooddoos, koekendoosjes, fruitdoosjes,…). Een 
schooltas is geen trolley! Wat er in de schooltas hoort, vind je terug bij de klasjuf.  
Geen snoep en koeken met chocolade op of rond! Woensdag = fruitdag. 
Wij raden waterflesjes aan en alle drankjes goed te voorzien van naam. 
 

 Alle kleuters hebben een heen- en weerboekje. Hierin komen de mededelingen van 
de juf. Gelieve deze te lezen zodat u op de hoogte blijft van het schoolgebeuren. 
Mocht u zelf iets aan de juf te vertellen of te vragen hebben, kan dit ook via het 
boekje. De boekjes blijven steeds in de schooltas! 

 

 Kleuters brengen geen speelgoed mee naar school. Indien dit wel het geval is, zal de 
juf dit bewaren tot het einde van de dag. Bij uitzondering kan er via het boekje naar 
gevraagd worden in functie van het thema. 
 

 Een knuffeltje en tutje mag door groep 1 meegebracht worden voor tijdens hun 
middagdutje of troost.  
 

 Kleuters trekken bij voorkeur kleding aan die makkelijk door henzelf kan worden 
open- en dichtgemaakt.  ( In de winter wantjes aan een touwtje, muts en sjaal) 
 

 G1 en G2: Graag een stoffen zakje met naam aan de buitenkant waarin de 
genaamtekende reservekledij zit en aan de kapstok blijft. Als er een ongelukje is 
gebeurd, gelieve dan propere kleren terug mee te geven.  
Reservekledij van school zo snel mogelijk gewassen terugbezorgen. 
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 De kleutertjes van G1, G2 en G3 turnen 2 x per week.  (maandag en vrijdag) Gelieve 
de kleutertjes die dagen sportieve kledij aan te trekken. 

 Groep 4 gaat turnen in de turnzaal van de lagere school.  Gelieve regenkledij te 
voorzien op die dagen. Gelieve voor G4 een turnzakje te voorzien met t-shirt, short 
en turnpantoffels.  
 

 
 G1: kleuters binnen brengen bij de juf in de klas vanaf 8u15. Ouders nemen afscheid 

aan de deur. 

 G2: bij het brengen mag u uw kleuter afzetten bij de juf, die buiten staat en daar 
nemen we zo vlug mogelijk afscheid  
G3, G4: Afscheid aan de poort! 

Men heeft er allemaal baat bij om tijdig aanwezig te zijn in de school, zodoende de 

activiteit van de juf niet gestoord wordt! 

 

 Indien uw kind ’s middags naar huis gaat eten wacht u op het belsignaal aan de 
groene grote poort.  
Kinderen worden ’s middags onder begeleiding van een juf naar buiten gebracht. Bij 

te laat aankomen: afhalen in refter. Gelieve de kinderen niet voor 12u05 terug te 

brengen. 

 

 Wanneer u uw kind, op het einde van de schooldag, komt afhalen wacht u op het 
belsignaal om de poort te openen en op de speelplaats te komen. U kan uw kind dan 
onder de overdekte speelplaats afhalen. Zodoende heeft de juf een duidelijk zicht 
wie de kleuter afhaalt. Wanneer de juf de kleuters helpt met de jassen aandoen en er 
tussendoor ouders hun kind ophalen is het voor de juf onmogelijk haar kleuters 
optimaal te begeleiden.  Indien uw kind uitzonderlijk door iemand anders wordt 
afgehaald gelieve dit vooraf aan de juf te melden.  
Om 15u15 worden de kleuters naar de naschoolse opvang  begeleid 

 

 Toiletgebruik: wij gaan ervan uit dat iedere kleuter die start in de kleuterschool 
zindelijk is. Luiers en pamperbroekjes zijn niet toegelaten! 
Een kleuterschool is geen kribbe: Een ongelukje kan altijd… maar bij hoge frequentie 

zal de juf aan de ouders vragen om hun kleuter nog even thuis te laten zodoende de 

zindelijkheidstraining rustig kan evolueren.  

Papflesjes brengt men niet mee naar school! 
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 Medicatie!  De klasjuf mag onder geen voorwaarde medicatie toedienen.  Dit kan 
enkel mits een schriftelijke toestemming van de dokter. 

 

 Luizen horen niet thuis op school!  Gelieve uw kind thuis te houden tot de luizen zijn 
verdwenen en de school te verwittigen.  Een behandeling starten is geen reden om 
terug naar school te komen.  Alle ouders krijgen een bericht als er luizen gesignaleerd 
worden. 
 

 Verloren voorwerpen kan u vanaf dit schooljaar in de refter in een bak terugvinden.  
 

 Verjaardagen. We zetten uw kind die dag in de belangstelling. In samenspraak met de 
juf mag er een traktatie meegebracht worden. Geen individuele pakjes of snoepjes 
maar een klassikaal geschenk is steeds welkom.  Heeft u uitnodigingen voor een 
verjaardagsfeestje, gelieve deze dan aan de klasjuf af te geven.  Zij zal er voor zorgen 
dat de uitnodigingen in het juiste boekentasje terecht komen.  Op deze manier 
vermijden we dat er sommige kleuters zich uitgesloten voelen. 
Er worden NOOIT leerlingenlijsten doorgegeven door de juf. 

 

 Zorgbeleid: 
De zorg houdt in dat we zo snel mogelijk problemen trachten op te sporen, door 

gerichte observatie en screening om zo te komen tot een efficiënte aanpak en 

behandeling ervan.  

Dit gebeurt steeds in overleg met de klasjuf, de directie, het CLB en de ouders. 

Soms is externe hulp van specialisten nodig, ook dit gebeurt steeds in overleg met 

alle betrokken partijen. 

De problemen die zich kunnen voordoen zijn o.a. taal- en articulatiestoornissen, 

gedragsproblemen, emotionele problemen, schoolrijpheid, aandacht- en 

concentratieproblemen, ... 

 

Juf Jo is zorgcoördinator en volgt de dossiertjes van onze ‘zorgkindjes’ op.  Zij staat de 

leerkrachten, daar waar nodig, bij met raad en daad en is aanspreekpunt voor ouders 

en leerkrachten ivm zorg. 

 

Juf An is zorgleerkracht op onze school. Zij ondersteunt. 

 

Dank jullie voor het begrip. 

Duidelijke afspraken maken immers goede vrienden!  

 

De kleuterjuffen en directie 

 


