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1.Is mijn kind klaar voor de kleuterschool? 
 
 
Elk kind heeft een eigen tempo en het is heel belangrijk als ouder om dat 
ontwikkelingsniveau te respecteren. De meeste kinderen zijn klaar voor de 
kleuterschool op de leeftijd van 2,5 à 3 jaar. 
 
Hieronder staan een aantal signalen die erop wijzen dat je kindje klaar is voor de 
grote stap. 
 
 Je kind kan al een aantal uren zonder mama en papa.  
 Je kind begrijpt wat je bedoelt als je zegt dat je straks terugkomt. 
 Je kind is voldoende taalvaardig om zich verstaanbaar uit te drukken. 
 Je kind begrijpt korte opdrachten.  
 Je kind begrijpt andere volwassenen als die hem/haar iets vertellen. 
 Je kind kan zelfstandig zijn jas aan- en uittrekken.  
 Je kind kan alleen eten. 
 Je kind kan zeggen dat hij/zij naar het toilet moet.  
 Je kind kan zelfstandig plassen. 
 Je kind kan zijn/haar boekentasje terugvinden tussen andere. 
 Je kind kan minstens een halve dag wakker blijven. 
 Je kind kan naar een verhaal luisteren zonder weg te lopen. 
 Je kind kan kleine taakjes uitvoeren. 
 

I11.Is 1. Is mijn kind klaar voor de peuterklas? 



2. Wanneer mag mijn kind naar de kleuterschool? 

In België is het zo dat een kind vanaf de leeftijd van 2,5 jaar naar de kleuterschool 
mag maar niet moet.  
 
Er zijn 7 instapmomenten : 
• de eerste schooldag na de zomervakantie 
• de eerste schooldag na de herfstvakantie 
• de eerste schooldag na de kerstvakantie 
• de eerste schooldag van februari 
• de eerste schooldag na de krokusvakantie 
• de eerste schooldag na de paasvakantie 
• de eerste schooldag na  het Hemelvaartweekend 
 

Een kindje dat - om één of andere reden - niet op de geplande instapdatum kan 
starten hoeft niet langer te wachten op een volgende instapdatum. Hij/zij mag dan 
eender welke dag starten ook al is het midden in het schooljaar tussen twee vakanties 
door. 



3. Vragen van ouders. 

 Wat als mijn kind 2,5jaar is maar nog niet zindelijk? 
Strikt genomen mag een school je kind niet weigeren omdat het nog niet zindelijk is. 
De meeste scholen vragen echter wel dat een kindje pas naar school komt als het 
zindelijk is en dit om de volgende redenen : 
-Uit ervaring mogen we zeggen dat wanneer een kindje niet zindelijk is, het ook 
meestal emotioneel nog niet klaar is om die grote stap naar de kleuterschool te 
zetten. 
- Het is natuurlijk niet erg dat er een kind in de klas met een luier rondloopt maar 
als we één kindje toelaten moeten we iedereen toelaten. Wanneer dat er 
verschillende zijn, dan gaat er veel kostbare tijd voor leuke activiteiten verloren 
aan verzorging. We zijn tenslotte een school en geen kribbe. 
- Vergeet niet dat de juf er meestal helemaal alleen voor staat terwijl men in de 
kinderopvang per begeleider slechts 7 kindjes mag hebben.  
- Daarom vragen wij uw kind pas naar school te sturen wanneer het echt zindelijk is. 
- De juf heeft uiteraard alle begrip voor ‘ongelukjes’. 
 



 Wat als mijn kindje een ganse dag naar school moet en moe wordt in de 
namiddag? Kan het dan slapen in de klas? 
Onze school beschikt niet over slaapklasjes. Op school hebben we enkele veldbedjes 
die we ergens in de klas kunnen opstellen mocht het echt nodig zijn. Weet dan wel 
dat dit enkel kan als er voldoende ruimte is. In een klas met meer dan 20 kleuters is 
er niet veel plaats meer over. En dat de kindjes ook niet in een rustige sfeer liggen 
maar tussen andere spelende peutertjes. Het gevolg is dat ze dan ook liever verder 
spelen, dan rustig een dutje te doen. 
 
Ik ondervond intussen ook dat het hoe dan ook een goed idee is om met halve dagen 
te beginnen. Op school doet de peuter veel activiteiten in groep : een kringgesprek, 
een knutselactiviteit, een waarneming,… Soms mag hij/zij ook gewoon vrij spelen. 
Een hele schooldag is vermoeiend voor zo’n dreumes, ook al slaapt hij/zij thuis 
overdag nog maar zelden. 
Er komen heel wat nieuwe prikkels op een kind af en bij een start met halve dagen 
krijgt men toch de kans om eventjes op adem te komen.  
 
Dit is en blijft een immens verschil met de kribbe. 



 Kan ik mijn kindje eerst op school laten eten en dan pas afhalen om te gaan 
slapen? 

 
Wij begrijpen dat het voor veel mensen moeilijk is om reeds om 11:40 aan de 
schoolpoort te staan. Daarom bieden wij jullie de mogelijkheid om uw kindje eerst op 
school te laten eten en pas af te halen tussen 12:30 en 13:15.  
Op die manier is het voor meer mensen haalbaar om hun kindje toch nog de nodige 
middagrust te gunnen, naar oma of opa te voeren of evt. naar de kribbe. 
Weet je : een kleuter van drie jaar heeft nog steeds 11 uren slaap nodig!!! 



4. Hoe bereid ik mijn kind voor? 

Laat uw kind wennen aan het spelen in een andere situatie zonder mama, papa of een 
vertrouwde persoon. Dat kan door uw peuter enkele uurtjes bij familie of vrienden 
te laten. Uw kind ervaart zo dat u terugkomt. 
Ga samen met uw peuter een kijkje nemen in de kleuterklas.  
De week voor de definitieve start van uw kindje zijn schoolcarrière zal de juf jullie 
uitnodigen op een wenmomentje in de klas. (naar gewoonte van 8:30 tot 9:30).Zo kan 
jouw schatje al eens “proeven” van het startmoment en het onthaal in de klas. 
Vertel regelmatig over de kleuterklas. Doe dat enthousiast maar stel de 
school ook niet té positief voor. 
Benadruk dat hij/zij al groot is ! 
Oefen samen bepaalde vaardigheden : jas aan- en uittrekken, de 
boekentas of rugzakje open- en dichtdoen, broek open- en dichtmaken, naar het 
toilet gaan, eventueel boterhamdoosje opendoen en vertellen wat er in komt voor ’s 
middags… 
Maak voor uw kind duidelijk dat het bijna naar school gaat: zet het 
boekentasje al klaar in de woonkamer op een vaste plaats of maak eventueel een 
aftelkalender om het zichtbaar te maken. 
 



5. Hoe neem ik afscheid aan de schoolpoort? 

Peuters kunnen moeilijk afscheid nemen. De één kan dat veel beter dan de ander, maar 
een doorsnee peuter weent bij het afscheid, zeker tijdens de eerste schooldagen. 
Soms kan dit wenen ‘s ochtends zelfs weken duren. Zodra je de speelplaats nadert, 
begint je kind te wenen. Het is een onaangename toestand voor jezelf, voor de juf, 
maar ook voor je peuter. Als ouder kun je je kind snel van dit gevoel afhelpen.  
5 gouden tips : 
• Probeer zelf niet treurig te kijken. Wees rustig en laat je kind merken dat je er 
vertrouwen in hebt. 
• Zeg je kind niet dat het niet mag wenen. Het is een emotie die loskomt en dat gevoel 
mag best bestaan. 
•Vertel je kind telkens opnieuw wat er op school te beleven valt én zeg dat jij (of 
oma,…) hem/haar straks komt halen. 
•Vertel wat jij gaat doen terwijl je peuter op school blijft. Misschien kun je hem/haar 
‘s avonds laten zien wat je gedaan hebt. Bijvoorbeeld soep gemaakt, gepoetst,… Ga je 
uit werken, zeg dat dan ook tegen je peuter en breng eventueel iets mee van je werk. 
•Zeg aan je kind en de juf dat je weggaat en houd het afscheid kort! Geef een zoen en 
ga weg. Kom niet terug of blijf niet voor het raam of de poort staan kijken. Verdwijn 
uit het gezichtsveld van je kind, dat verkort de pijn. Anders denkt je kind dat je 
misschien toch nog terugkomt. Dit klinkt hard maar het verdriet gaat meestal heel snel 
over. 
 
Dagen waarop welke juf op de speelplaats staat : 
Maandag : juf Karen – Dinsdag : juf Kathleen – Woensdag : juf Nancy – Donderdag : juf       
Anne of juf Joke – Vrijdag : juf Tine. 

 
 



De manier waarop je afscheid neemt van je peuter bepaalt voor een groot deel de 
vertrouwensband tussen jou en je kind. 
 

Daarom : glip nooit ongezien weg! 
 

Wanneer je peuter merkt dat je onaangekondigd bent weggegaan, schep je een 
gevoel van wantrouwen en angst. De mogelijkheid bestaat dat je peuter onzeker 
wordt in elke onbekende omgeving of situatie en bang is om alleen achter te blijven. 
 
Het “Welkom in ons klasje” – boek kan je peuter helpen om de opgedane indrukken 
een plaats te geven. Breng het boekje pas terug als je aanvoelt dat jouw kind er 
geen nood meer aan heeft. 
Maak er samen met je kind een fijne start van! 



6. Wat zit er in de boekentas van mijn kind? 

 Heen- en weerschriftje (Je krijgt dit van de juf.) 
 Reservekledij voor eventuele ongelukjes (Volledige outfit a.u.b.). 
Deze blijft op school tot aan de vakantie. 
 Afhankelijk van hoe lang de schooldag voor uw kindje duurt : 1 doosje met fruit 
(Geschild of gepeld a.u.b. ) voor de voormiddag, 1 doosje met een droog koekje (Zie 
schoolreglement) voor de namiddag, 1 doosje met daarop een bloempje getekend met 
daarin fruit of een koekje voor in de opvang bij juf Dorien. Alle doosjes worden 
genaamtekend !!! Doosjes voor in de klas gaan in de kast, doosje voor juf Dorien in de 
bloemenmand .Vandaar het bloempje! 
Een beker om water uit te drinken(Naamtekenen). De kleuters krijgen ook de kans om 
melk op school te drinken (Enkel in de voormiddag, in de namiddag drinken we allemaal 
water.). Melk komt op de schoolrekening. 
 !!! Zorg ervoor dat de naam van je peuter overal op staat ! Ook op de schooltas, 
meestal weet een peuter in de grote 
groep niet meer wat van hem/haar is. 
 
Twee tips voor een goede schooltas : 
1. Kies een opvallende kleur. Zo kan jij en jouw peuter de tas 
makkelijk tussen andere tasjes vinden. Zorg voor herkenning (Bijv. 
een sleutelhanger)! 
2. Kies er ééntje die jouw peuter zelf kan openmaken en sluiten ! 
 



7. Wie zorgt voor mijn kind ? 

Je peuter komt terecht in de klas van juf Nancy, juf Karen of juf Emily. Samen met de 
kinderverzorgster zorgt zij voor de peuters. De kinderverzorgster juf Isabelle komt 3 
halve dagen per week meehelpen in het klasje. 
Op maandag- en donderdagnamiddag turnen de peuters bij juf Emily. 
 
Op de speelplaats wordt uw peuter onthaald door één van de 
kleuterjuffen die op dat moment toezicht heeft. Bij regenweer spelen we 
onder het afdak en als het erg vriest, gaan we binnen in de speelzaal of kleuterrefter. 
 
In de naschoolse opvang wordt uw peuter opgevangen door juf Dorine die ‘s morgens 
alleen de opvang verzorgt maar ‘s avonds wordt bijgestaan door opa (op maandag en 
dinsdag) en door juf Nancy of juf Kathleen ( op donderdag). De opvang begint ‘s morgens 
om 07:10 en eindigt ‘s avonds om 18:00. Dit gaat bij mooi weer door op school op de 
speelplaats maar meestal in het opvangklasje (die ook dienst doet als kleuterrefter) van 
juf Dorine . Ook op woensdagnamiddag is er opvang ! 
 
Blijft uw peuter op school eten, dan wordt hij/zij geholpen door juf Dorine en juf Lut. De 
peuters eten rustig alleen en worden geholpen indien nodig.  
 
Sommige kinderen hebben extra zorg nodig. We ondersteunen de kinderen die meer 
tijd nodig hebben om bepaalde vaardigheden te ontwikkelen. Bij vragen en/of 
problemen kunt u steeds terecht bij de juf van jouw peuter en in alle gevallen bij de 
zorgcoördinator van de school, juf Bénédicte. Een vlotte communicatie en samenwerking 
met ouders is hierbij van groot belang. Wij werken samen met het CLB                                                     
(Centrum Voor Leerlingenbegeleiding)te Merelbeke 



8. Wat leert mijn kind in zijn eerste klasje ? 

Uw kind leert SPELEN ! In de klas gaat dit op een andere manier dan 
thuis. De juf werkt met ‘ontwikkelingsdoelen’. Dit zijn doelen 
aangepast aan de peuters en hun noden. Op die leeftijd leren 
kinderen door ervaringen.  
 
In de kring, bij de juf 
- naar  anderen luisteren /naar verhalen luisteren 
- zelf iets vertellen 
- je beurt afwachten 
- nieuwe woorden gebruiken 
- een tiental minuutjes stil zitten 
- ontwikkelen van het tijdsbesef via de dagkalender en de kleurtjes van de dagen van de 
week. 
Tijdens de hele dag 
- naleven van afspraken die nodig zijn om te kunnen samenleven in een groep 
- hulp durven vragen 
- verder trainen van de zelfredzaamheid  
- zijn/haar taak onthouden en telkens opnieuw uitvoeren zoals het hoort (Bijv. vuilbakken 
legen, stoelen goed zetten,…). 
Aan de knutseltafel 
- opdrachten begrijpen en uitvoeren 
- al spelend nieuwe woorden en begrippen oefenen 
- nieuwe vaardigheden en technieken verwerven 
- controle krijgen over je bewegingen 
 



In de hoeken 
- experimenteren met vele materialen 
- fantasie gebruiken 
- gevoelens uiten 
- speelgoed uithalen en weer opbergen op de juiste plaats (Met behulp van foto’s.). 
- samen spelen met anderen 
- ontdekken wat men leuk vindt 
Tijdens het turnen 
- het eigen lichaam ontdekken 
- bewegingen coördineren 



9.Hoe ziet de schooldag van mijn kind eruit? 

In onze klas werken we veel met foto’s om de structuur van de dag aan te geven, bij het 
takenbord, bij aftelkalenders (Wie is het zonnetje van de week? Bij wie gaat Jules, de 
klaspop, logeren?...)  
Daardoor voelen kleuters zich veilig. 
 
Uw kleuter neemt aan veel groepsactiviteiten deel : een kringgesprek, een 
knutselopdracht, bewegingsspelletjes… Soms mag hij/zij ook gewoon vrij spelen. Zo 
komen er minder prikkels op hem/haar af en krijgt hij/zij wat rust. 
 
In de klas wordt gewerkt rond bepaalde thema’s die dichtbij de leefwereld van een 
peuter liggen. Enkele voorbeelden : muziek, de baby, regen, fruit, bos, Sinterklaas, de 
lente… Voor bepaalde thema’s nodigen we graag papa’s, mama’s, grootouders uit om een 
handje te helpen. 
 
 
 
 



4 redenen om op tijd te komen ! 
1. Je kunt rustig afscheid nemen. 
2. Je kunt nog iets kwijt aan de juf. Je kan de juf van jouw schatje elke morgen (vanaf 
8:15) en avond (na school, wel liefst vooraf afspreken) spreken. 
3. Je kind mist niets van het ochtendritueel. 
4. Het ochtendritueel wordt niet verstoord voor de andere kinderen. 

10.Hoe weet ik wat op school gebeurt? 

Op het opendeurmoment in augustus komt u heel wat te weten over het klasgebeuren. 
De tweede week van september is er een info-avond waarin de juf de werking van de 
klas toelicht. 
In november houden we een dia-avond en in maart is er een oudercontact gepland. 
Sommige kinderen vertellen over school, anderen niet. Overstelp hen niet 
met vragen. Een kind van drie kan niet alle belevenissen van de dag in 
detail vertellen. U zult soms schoolervaringen in zijn spel verweven zien. 
In onze klas gebruiken we een heen-en-weerschriftje waarin we wekelijks op vrijdag een 
bericht nalaten. Daarin schrijven we waarrond we de volgende week zullen werken in de 
klas. Soms vragen we ook een helpende hand van de ouders. Jullie, als ouders, kunnen 
daarin ook berichten schrijven. De juf controleert dagelijks of er iets geschreven staat. 
Het is dan ook heel belangrijk het briefje vooraan met “nieuws” of “geen nieuws” elke 
morgen goed te steken. Zo weet de juf meteen welke schriftjes ze moet inkijken. Aan 
de schoolpoort snuif je de sfeer van de school op. 
Op de website van de school : www.visitatiebottelare.be kan je altijd terecht.Daarop 
vind je ook een verwijzing naar de klasblog.  
Eén tot tweemaal per maand verschijnt er ook een nieuwsbrief. 



11. Mijn kind is ziek, wat nu? 

Bij de start van hun schoolcarrière zijn peuters vaak ziek. Peuters ontwikkelen 
weerstand tegen ziektes door het contact met elkaar. Als je peuter licht verkouden 
is, hoeft u hem/haar niet thuis te houden. Heeft je peuter koorts, dan blijft hij/zij 
beter thuis. 
 
Als je peuter onwel wordt in de klas, dan word je opgebeld door de school (Door de 
juf, de directeur of het secretariaat.) en vragen we of het mogelijk is om je peuter te 
komen halen. Kan dat niet, dan zoeken we een andere oplossing. Daarom is het 
belangrijk dat we meerdere telefoonnummers krijgen waarop we steeds iemand 
kunnen bereiken. 
 
We vragen de school te verwittigen als je peuter een kinderziekte heeft. 
Zo kan de juf extra alert zijn naar de andere kinderen toe. 
 
Werkende ouders kunnen voor ziekte van hun kind een beperkt aantal 
dagen omstandigheidsverlof opnemen. Informeer er naar bij uw 
werkgever. Sommige ziekenfondsen, OCMW’s, gemeenten en werkgevers 
organiseren opvang voor zieke kinderen. Zoek het allemaal uit bij het 
begin van het schooljaar. Zo hoef je tijdens een hectische ochtend niet 
rond te bellen. 



Indien je peuter een schoolongeval overkomt en er moet naar de dokter of naar het 
ziekenhuis worden gegaan, dan worden er verzekeringspapieren ingevuld en meegegeven. 
Ook hier worden de ouders steeds opgebeld om te vragen wat ons te doen staat. De 
factuur wordt eerst door de ouders betaald, daarna ontvangt men een som van het 
ziekenfonds. 
Nadien breng je alle papieren terug naar het secretariaat. Na controle worden die 
opgezonden en ontvang je het remgeld op uw bankrekening. 
 
Een doktersattest is niet nodig in de kleuterschool. Een kind tot 6 jaar is niet leerplichtig. 
Het is echter handig om de school te verwittigen als uw peuter er die dag niet zal zijn. De 
juf weet graag wanneer er iemand afwezig is. 
 



12.Mag ik een handje meehelpen op school? 

Graag !!! 
 
Op onze school is er een oudercomité. Dit organiseert activiteiten 
en helpt bij grote evenementen op school (Wandeltocht, gezinsfietstocht, 
kerstmarkt,schoolfeest,…) voor ouders, leerlingen en leerkrachten. 
Je kan lid worden van ons oudercomité als je dat wenst. Je kan je daarvoor aanmelden op 
het secretariaat of bij de klasjuf. Daarna ontvang je een jaaroverzicht met alle geplande 
activiteiten van het oudercomité. De vergaderingen van het oudercomité gaan 
maandelijks of 2-maandelijks door. 
 
Soms wordt er in de klas hulp gevraagd van mama’s en papa’s, soms ook grootouders. Ook 
dan ben je welkom! Je wordt verwittigd met een briefje die jouw peuter in zijn/haar 
heen- en weerschriftje zal meekrijgen. 
 
Verder hebben we op school ook zwemmama’s of –papa’s in de derde kleuterklas. Maar 
daarover zal je later nog wel meer info krijgen. 



13. Wat als je kind thuiskomt van school? 

1. Laat je kind eerst even op adem komen (Met een tussendoortje, een 
glas water of ander drankje, een speelmoment.). 
2. Je kind kan misschien moe en prikkelbaar zijn. Heb daar voor begrip. 
3. Toon belangstelling voor wat je kind gedaan heeft en voor wat hij/zij voelt. 
4. Geen paniek als je kind niet veel vertelt ! 
5. Geef je kind elke avond een poosje je volledige aandacht ! 
Knuffel, speel verstoppertje, lees voor, blaas zeepbellen, bouw torens, speel met klei 
of blokken… 
6. Gebruik zo veel mogelijk een vaste structuur ! Zo’n herkenbaar 
verloop geeft je kind een ‘veilig gevoel’ ! 
7. Je kind leert veel van wat jij doet. Je bent zijn/haar voorbeeld ! 



Het schoolteam wenst jullie heel veel succes toe bij de aanvang van zijn/haar 
schoolcarrière. We streven ernaar dat alle kinderen op onze school ‘gelukkige ‘ kinderen 
mogen zijn die graag naar school komen en later ook veel mooie herinneringen 
overhouden aan hun schooltijd hier bij ons. Wij kijken al uit naar onze verdere 
samenwerking. 

De eerste stap is gezet…. 
Samen gaan wij verder… 

Dag na dag. 
Jaar na jaar ! 

Welkom op onze school ! 
 



Grootouderfeest, kerstmarkt, schoolfeest, uitstap , knutselen,… Vaak hebben we 
handen tekort. Wie graag actief mee doet op school maar liever niet naar de 
vergaderingen van het oudercomité komt kan deze HULP-BON invullen en afgeven aan 
de juf. 

------------------------------------------------------------ 

 
Hey juf of meester, 
als je hulp nodig hebt … steek ik graag de handen uit de mouwen 
 
Naam : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
Mama/papa van : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  
Tel. of gsm: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  
Meestal vrij op : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  
 
------------------------------------------------------------ 
 


