Voor het
eerst naar
school
Tips en weetjes voor ouders

Hallo lieve ouder
Binnenkort gaat jouw peuter voor
het eerst naar school. Dat
bijzonder moment bezorgt je
misschien veel vragen. Daarop
willen we met deze presentatie
een antwoord geven aan de hand
van praktische tips, weetjes en
duidelijke informatie.

De kleuterschool
is de beste start
voor een schoolcarrière
Waarom?
Je kind leert er nieuwsgierig
zijn, experimenteren,
volhouden ook als het niet
van de eerste keer lukt. Het
ervaart leerplezier en
leersucces en krijgt zin om te
leren.

De leerkracht daagt je kind
verstandelijk uit. Je kind
leert om niet alleen
concreet maar ook abstract
te gaan denken. Op die
manier ontwikkelen we het
zelfvertrouwen.
We ontwikkelen de
taalvaardigheid
en maken van
jouw peuter
een ondernemende
kleuter.

Je kind leert omgaan
met het ritme en de
structuur van onze
school.

Spreekt je kind geen Nederlands?
Maak je geen zorgen. Kinderen leren op school snel al
spelend Nederlands. Als het nodig is krijgen ze extra
ondersteuning.

Wat leert mijn kind in de peuterklas?

In de kring

naar anderen en naar
verhalen luisteren
zelf iets vertellen
zijn beurt afwachten
nieuwe woorden gebruiken

In de hoeken
gevoelens uiten
fantasie gebruiken
speelgoed opruimen
nieuwe woorden oefenen
experimenteren met
materialen

Overal

grove motoriek oefenen
samen spelen
afspraken nakomen
zelfredzaamheid

Hoe verloopt
de schooldag?

Spelen in de hoeken
De peuters tekenen, lezen,
spelen met de poppen, in de
zandtafel of in het keukentje.

Start - de bel rinkelt om 08.40u
Schema van de dag
De peuters maken de klaspop
wakker. De juf legt in de kring uit
wat we vandaag zullen doen.

Middageten
12.00u

Speeltijd
12.30u - 13.30u

Leren in groep
Met een spelletje of een verhaal
leert de juf de kinderen tellen. Of
ze leren over de kleuren, de
natuur ...

Turnen
Ze oefenen hun grove motoriek
door te spelen met de bal, te
dansen en te springen.

Afsluiten in de kring
Fruit of koekje eten
toiletpauze en
even buiten spelen

De juf eindigt de dag met een
liedje of verhaaltje.

Einde - de bel rinkelt om 15.20u

De juf
is een belangrijk persoon voor
jouw kind. Spreek haar aan bij
vragen of informeer hoe het met
je kind gaat op school. Als
ouders en leraren goed
samenwerken, heeft dat een
positief effect op uw kind.

De directeur

zorgt samen met het team voor
het beleid op school
(pedagogisch, infrastructuur,
financiën, ...).

De kinderverzorgster

helpt met knutselen, jassen
aandoen, eten of een natte broek
vervangen. Ze is niet altijd in de
klas.

De turnleraar

leert je kind springen, een bal
vangen, dansen, ... Soms geeft
ook de gewone juf de turnlessen
in de klas.

De zorgcoördinator

helpt de leraren als kinderen extra
hulp nodig hebben. Zij bespreekt
met de juf en de ouders wat ze doet.

de juf of meester van de
opvang of op de speelplaats
staat klaar voor je kind tijdens
speeltijden of voor en na school.

Wie zorgt er op school voor mijn kind?

Birth of Productor
Service

Mijn kind slaapt nog na de
middag en draagt een luier.
Kan hij naar school?

What frustrations or ideas led to this?
Elk kind ontwikkelt zich aan eigen tempo.
Voor sommige kleuters is naar school gaan vermoeiend.
Zij gaan in het begin alleen in de voormiddag.
In onze hoofdschool hebben we een slaapklas. In de wijkschool is er een bedje
voorzien in het klaslokaal.
Elk kind dat nog luiers draagt, mag naar school. Laat je kind zeker al oefenen om het
potje of toilet te gebruiken als het daaraan toe is.

Belonen werkt!
Print het potjesplan. www.klasse.be/naarschool
Telkens je kind flink naar het toilet gaat, kleeft het een mooie sticker.

Wat zal de school kosten?
Wat is gratis?
Materialen die nodig zijn om de ontwikkelingsdoelen na te
streven, zijn gratis.

Wat moet je betalen?
Een warme maaltijd, soep, toezicht in de slaapklas, de
voor- en naschoolse opvang: voor die service rekenen we
redelijke bijdragen aan.
Voor uitstappen, activiteiten, ... rekenen we in de
kleuterschool maximaal 45 euro aan per schooljaar.
Ook een boekentas, turnpantoffels moet je zelf kopen.
Heb je het financieel moeilijk? Bespreek het met de
directeur of iemand anders die je vertrouwt op school.
Samen vind je gemakkelijker een oplossing.

Kinderen hebben meer kansen als ze deelnemen aan kinderopvang en
onderwijs. Het Groeipakket stimuleert die deelname via
participatietoeslagen. Als je er recht op hebt, worden ze automatisch
toegekend. Je hoeft ze niet meer aan te vragen.

Hoe bereid ik mijn kind
voor op de eerste
schooldag?

6 tips
Laat je peuter een paar keer bij familie of vrienden spelen.
Zo went het aan spelen zonder mama of papa.
Ga met je kind kijken in de kleuterklas (=kijkmoment). We
organiseren dit meestal de dinsdag voor het
instapmoment.
Vertel geregeld over de kleuterschool. Doe dat
enthousiast, maar stel de school ook niet overdreven
positief voor. Benadruk dat je kind al groot is.
Maak duidelijk wat er de eerste schooldag zal gebeuren.
Zet de boekentas in de woonkamer. Oefen al eens met
hem open en dicht doen. Laat je kind al eens drinken uit
de drinkbus of iets lekkers uit de brooddoos eten.
Hang een aftelkalender op. Doorstreep samen, de dagen
tot de eerste schooldag.

Tel samen af naar de eerste schooldag.
Maak de tijd tastbaar voor je kind met een aftelkalender.
Je vindt er eentje op www.klasse.be/naarschool

Wat stop ik in de
boekentas?

Afspraken
Op donderdag is het fruitdag en krijgen de
kleuters een stukje fruit van de school.
Op vrijdag is het ook fruitdag en brengen we
in een fruitdoosje een stukje fruit mee van
thuis.
De andere dagen mag er ook een koekje of
yoghurt meegegeven worden. Koekjes gaan
in een koekendoos zonder verpakking.
We nemen enkel gezonde koekjes mee!

4 tips voor een goede boekentas:
Kies een opvallende kleur. Zo vinden jij en
je kleuter de tas gemakkelijk terug.
Kies er eentje die je kleuter zelf open en
dicht kan doen.
Test of de tas nog gemakkelijk sluit als ook de
brooddoos, de knuffel en de drinkbus erin
zitten.
Liefst een eenvoudige kleine boekentas en
geen wieltjes.
Een muts, sjaal, trui of brooddoos: die gaan
minder snel verloren als je de naam van je
kind erin schrijft.

Hoe neem ik de eerste dag
afscheid?
De eerse schooldag blijf een heel speciaal moment.

6 afscheidtips
Hou je sterk, ontspan je, wees vriendelijk: je kind geraakt
misschien in paniek van jouw tranen.
Stel je kind gerust. Hou het afscheid kort en stel het niet
uit.
Vertel duidelijk aan je kind wie het komt ophalen.
Vertel op voorhand dat het blijft eten op school of dat het
naar de naschoolse opvang gaat.
Geef de lievelingsknuffel mee. Het best niet de knuffel
waar je kind 's nachts mee slaapt. Als het die in de klas
vergeet, slaapt het misschien niet.
Laat je kind regelmatig naar school gaan. Zo hoeft het
zich niet telkens opnieuw aan te passen aan het ritme, de
afspraken en de klasgenootjes.

Nog vragen?
Contacteer
ons:
www.hofpepijn.be

