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Welkom in de kleuterklas van de BSGO! Voskenslaan 
 
Uw kindje gaat binnenkort voor de eerste keer naar school.  
 
Wij danken u in het vertrouwen dat u stelt in onze school en 
hopen u met deze brochure wegwijs te maken om de stap naar 
de kleuterschool op een vlotte manier te laten verlopen.  
 
 
Onze kleuterschool  
 
Vanuit een warme, sfeervolle omgeving werken wij aan de 
totale persoonlijkheidsontwikkeling van elk kind. 
 
In onze kleuterschool leggen we de fundamenten voor de 
verdere schoolloopbaan van uw kind. 
 
Wij hechten zeer veel belang aan: 

• de taalontwikkeling, 
• de sociaal-emotionele ontwikkeling, 
• de motorische ontwikkeling, 
• de verstandelijke ontwikkeling, 
• de zelfredzaamheid. 

 
 
Een belangrijke vereiste om de ontwikkeling te stimuleren is 
dat uw kind zich goed voelt bij ons op school.  
Daarom bieden wij 

• een vaste structuur en dagindeling, 
• het uitwerken van thema’s die bij zijn/ haar leefwereld 

aansluit, 
• actief met haar/ hem bezig zijn, 
• contact met leeftijdsgenoten. 

 
 



Schoolrijpheid 
 
Om vlot op school te kunnen starten moeten er een aantal 
basisvaardigheden verworven zijn. 
 

• Uw kind is sociaal vaardig 
o het is in staat contacten met andere kinderen 

en met volwassenen te leggen, 
o het kan aarden in een groep leeftijdsgenoten, 
o het kan een aantal afspraken respecteren, 
o het kan wat geduld opbrengen. 

 
• Uw kind kan zich verstaanbaar maken 

o het kan aangeven dat het iets wil of niet wil. 
 

• Uw kind is min of meer redzaam op volgende vlakken 
o het kan rustig een langere periode zonder de 

aanwezigheid van zijn/ haar ouders, 
o het openen van de schooltas, eetdoosjes, … 
o het aantrekken van makkelijke kledij, 
o het zelf herkennen en aandoen van de jas, 
o het zelfstandig eten. 

 
• Uw kind is overdag zindelijk 

o het kan zelf aangeven wanneer het naar het 
toilet moet gaan en het kan daarbij zelf de 
kledij aan- en uitdoen. 

 
Zindelijkheidstraining 
 
Zindelijk worden is een ontwikkelingsproces dat elk kind 
doormaakt op zijn/ haar eigen tempo. Het vraagt veel aandacht 
en tijd maar het loont de moeite hierin te investeren.  
Wacht dus niet om met de ‘potjestraining’ te beginnen tot 
enkele weken voor de eerste schooldag.  



Zindelijkheid is de taak van de ouders/ cf Minister Hilde 
Crevits, dd maart 2015, De Gentenaar 
 
“Het zindelijk maken van kinderen kun je stimuleren, 
aanmoedigen en belonen vanaf dat je kindje kan zitten en 
lopen. Een kind kan, wanneer je op tijd begint, voordat hij 
twee jaar oud is uit de luiers zijn. Belangrijk is dat jij er als 
ouder aan toe moet zijn om je kindje te helpen.  
In het begin zul je wel geduld moeten hebben, ongelukjes 
horen er bij. Maar als je doorzet, zul je steeds handiger worden 
en zal je kind snel uit de luiers zijn. 
 
Wat moet je daarvoor doen? 
* Wacht tot je kind twee uur kan droog blijven 
* Je kind moet het verband kunnen leggen tussen plassen en 
het potje 
* Start met de training op een rustig moment en als je er echt 
tijd voor kan vrij maken 
* Laat je kind een hele dag zonder luier rondlopen, zo voelt 
het beter wanneer het nat is 
* Zet je kind om de twee uur op het potje 
* Vraag regelmatig aan je kind of het moet plassen 
* Laat ook jongens neerzitten op het potje 
* Reageer positief als je kind op het potje blijft zitten 
* Als er na een week geen vooruitgang is, stop dan even en 
begin later opnieuw.” 



 
Voorbereiden op de eerste schooldag 
 
Een goede voorbereiding kan u en uw kind gerust stellen over 
het verloop van de eerste schooldag. 
We geven dan ook graag enkele tips mee om deze stap samen 
voor te bereiden: 

• nodig één of een paar leeftijdsgenoten uit om mee te 
spelen, 

• maak met ons een afspraak om een kijkje te komen 
nemen in onze kleuterklassen en kennis te maken met 
de leerkrachten, 

• vertel af en toe een boek over het naar school gaan, 
•  geef uw kind al een ‘schoolritme’: opstaan op het uur 

dat van toepassing zal zijn, een kort middagslaapje, … 
 
De eerste schooldag 
 
Wat voor u spannend is, is dat zeker voor uw kind! 
 
Om zo goed mogelijk te kunnen starten zetten we even alles 
op een rij. 

• zorg ervoor dat de boekentas gemaakt is op de avond 
vòòr de eerste schooldag. Stop er een knuffel en/ of 
fopspeen, een stuk fruit, een koekje en een 
herbruikbare drinkfles in. Denk ook aan voldoende 
reservekledij, luiers (mét kleefstrip!), vochtige doekjes 
en een doos zakdoeken. Uiteraard staat op alles de 
naam van uw kind, 

• vul het blad achteraan deze brochure in en stop het 
ook in de boekentas, 

• leg uw kind uit wat er staat te gebeuren en bespreek de 
inhoud van zijn/ haar boekentas, 

• neem voldoende tijd voor het ochtendritueel. Zet de 
wekker iets vroeger, geniet samen van een ontbijt en 



vertrek op tijd naar school. Vergeet eventueel het 
lunchpakket niet. 

• begeef u naar de klas van uw kind en maak rustig 
kennis met de leerkracht. Geef het blad af en bespreek 
kort de belangrijke zaken die de leerkracht dient te 
weten, 

• hou het afscheid kort en maak hiervan een vast ritueel 
vanaf de eerste dag. Leg uit dat u weggaat en dat het 
op school leuke dingen zal doen en dat u straks terug 
komt. 

 
Dagverloop in de kleuterklas 
 
07u30: De school opent haar deuren. Alle kinderen kunnen 
terecht in de opvangzaal. 
08u00: De kinderen van de lagere school verlaten de 
opvangzaal. De kleuters spelen nog even verder. 
08u10: Alle kinderen zijn aanwezig en u mag met een gerust 
hart vertrekken. 
08u15: De leerkrachten gaan samen met de kinderen naar de 
klas. 
08u15-08u30: Het onthaal gaat van start. De aanwezigen 
worden genoteerd, de dagplanning wordt samen met de 
kinderen overlopen. 
08u30-09u00: Een eerste klassikale activiteit. Een lied 
aanleren, een verhaal vertellen, een wiskundige activiteit, … 
09u00: Toiletbezoek 
09u00-09u30: Een tweede activiteit, deze keer in kleine 
groepjes. De leerkracht begeleidt een eerste groep terwijl de 
andere kinderen spelen. Daarna wordt er gewisseld zodat 
iedereen aan de beurt komt. 
09u30-09u45: Fruittijd.  
09u45-10u10: Toiletbezoek en speeltijd. 
10u10-11u00: Een derde activiteit. 
11u00-11u50: Toiletbezoek en middagmaal. 



11u50-13u05: Middagpauze. De kinderen die een middagdutje 
doen worden om 12u45 klaargemaakt om te slapen. 
 
13u05-14u00: Al spelend leren. Hernemen en/ of afwerken 
van activiteiten uit de voormiddag, individuele begeleiding bij 
bepaalde activiteiten. 
14u00-14u20: Opruimen van de klas/ rustig wakker worden 
van de slapertjes. 
14u20-14u30: Toiletbezoek en speeltijd. 
14u30-15u00: Koekmoment 
15u00-15u20: Afsluiten van de dag met een korte activiteit. 
15u20-17u45: De klasdag is om. De kinderen gaan naar huis 
of naar de opvang. 
 
Klasgewoonten 
 
Goede afspraken maken goede vrienden. We zetten ze graag 
nog even op een rij: 

• uw kind krijgt een heen- en weerschriftje. Hierin 
worden alle infobrieven en nuttige weetjes 
meegegeven. U kan dit schrift als ouder ook gebruiken 
om de juf op de hoogte te brengen van belangrijke 
nieuwtjes in verband met uw kind. 

• uw kind krijgt een eigen kapstok en mandje. Het 
mandje kan u gebruiken om de fopspeen en/ of knuffel 
in te stoppen. Indien nodig kunnen er ook enkele 
luiers in. 

• uw kind zal in de loop van de eerste schoolweek een 
herkenningssymbool krijgen. Dit is een hulpmiddel 
waardoor het zijn eigen materiaal en dat van zijn/ haar 
klasgenoten leert kennen. U krijgt meerdere kopies 
met zijn/ haar symbool mee naar huis. Verknip deze 
symbolen en bevestig ze met kleefband op alle 
flessen, doosjes, brooddozen, … van uw kind.  



• een extra tas met reservekledij is handig en mag aan 
de kapstok blijven hangen. Denk vooral aan 
onderbroeken en broeken maar ook sokken! 

• het fruit wordt gesneden meegegeven in een doosje. 
Een koek mag ook zonder papier in een doosje. Water 
is gezond maar vergeet de drinkfles niet geregeld mee 
te nemen voor een grondig reinigingsbeurt. 

• de lessen beginnen om 08u15. Het is altijd fijn om op 
tijd te kunnen beginnen. 

• wie nood heeft aan een middagdutje kan er een uurtje 
tussenuit. Op woensdag is dit niet voorzien. 

• een ziek kind hoort niet thuis op school. Een kleuter is 
nog niet leerplichtig, een doktersattest is dus niet 
nodig. Als uw kind ziek wordt op school zal u 
verwittigd worden en gevraagd worden hem/ haar zo 
spoedig mogelijk op te halen. Wanneer uw kind niet 
naar school komt vragen wij de school te verwittigen, 
zeker als er die dag een uitstap gepland is. 
Zonder uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming 
dienen wij geen medicatie toe. Het document waarop 
u hiervoor toestemming geeft kan u op onze website 
vinden. 

 
Zelfredzaamheid 
 
Elk kind wil graag zelfstandig zijn. Omdat we dit alleen maar 
aanmoedigen een paar handige weetjes. 
 

• stop mutsen en handschoenen in de mouw van de jas. 
Naamteken alles. We houden niet van verloren 
voorwerpen. 

• iedere week wordt er kleuterturnen voorzien. Denkt u 
deze dagen extra aan makkelijke kledij? U hoeft geen 
sportkledij of turnpantoffels te voorzien. 



• ongelukjes in de broek zijn nooit leuk. Een makkelijke 
broek of rok is daarom een must. Salopettes, 
jumpsuits, broekkousen, bretellen, riemen, enz.. horen 
niet thuis op school. Ook schoenen met veters komen 
vaak los. Kies er daarom met handige klevers. 

• fruit, boterhammen, koekje. Alles heeft zijn plaats. Ga 
samen op zoek naar de juiste manden. 

 
Feesten 
 
Kleuters vinden altijd wel een reden om te feesten. Een 
verjaardag mag extra gevierd worden! Wat is er leuker om met 
een mooie kroon op het hoofd even in het midden van de 
belangstelling te staan? 
 
Traktaties mogen, maar zijn zeker niet verplicht!  
 
Kinderen vinden het altijd fijn om samen een stukje cake of 
taart te eten. 
 
 
 
 
Hopelijk heeft u na het lezen van deze brochure een duidelijk 
beeld gekregen van wat uw kind te wachten staat wanneer het 
zijn/ haar eerste stappen op school zet.  
 
Indien u nog vragen heeft, aarzel niet om ons, voor of na de 
lessen, te contacteren. 
 
 
Het kleuterteam 
 
 
 



Inlichtingenfiche van ________________________________ 
Dit blad geeft een kort beeld van alle administratieve zaken 
die de leerkracht dient te weten om de eerste dagen vlot te 
kunnen laten verlopen. Geef dit blad bij aankomst op school 
aan de betrokken leerkracht. Zo kan u het tijdens het gesprek 
over de echt belangrijke zaken hebben. 
 
* Komt volledige dagen naar school  ja/ neen 
* Komt halve dagen naar school  ja/ neen 

indien ja, wordt om ___ u____afgehaald door 
_______________________________ 
 

* Eet een warme maaltijd op school  ja/ neen 
 eet vegetarisch    ja/ neen 
 eet geen varkensvlees   ja/ neen 

andere opmerkingen__________________________  
* Brengt een lunchpakket mee   ja/ neen 
 
* Is zindelijk     ja/ neen 
 
* Doet een middagdutje    ja/ neen 
 draagt een luier tijdens het slapen ja/ neen 
 heeft een fopspeen   ja/ neen 
 heeft een knuffel   ja/ neen 
 
Mag alles eten?     ja/ neen 
 zo neen, wat niet? _____________________________ 
 
Gaat naar de opvang    ja/ neen 
Wordt opgehaald door _______________________________ 
 
Deze informatie is vooral bestemd voor de eerste schooldagen. 
Eventuele aanpassingen voor het verdere schooljaar kunnen 
nadien nog meegedeeld worden. 


