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Welkom in de 
peuterklas 

  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Ik ben Jules. 
Ik speel mee in 
de klas en ben 
de vriend van 
alle kindjes! 
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Beste ouder(s), 
 
 
Welkom op onze school. 
Het is een grote stap voor je kind en voor jullie als ouder. 
Hier kan je informatie en afspraken vinden over de werking van de klas en de school. 
 
Heb je vragen? 
Stel ze gerust aan de juf of aan de directie. 
 
Veel succes! 
 
 
 

Inhoud 
Wie is wie in onze eerste klasjes? 3 
Wat willen we bereiken? 3 
Hoe werken wij? 3 
Pedagogische achtergrond 4 
Hoe ziet een dagje in de peuterklas eruit? 5 
Oudercontacten 6 
Portfolio 6 
Praktische afspraken 7 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Paulus Beyestraat 153 
2100 Deurne 
03 325 16 88 

    

3 
 

 
 
 
 
Wie is wie in onze eerste klasjes? 
 
Leerkracht: 

− Juf Maya (K1A) è Groene klas 
− Juf Christine (K1D) è start later op het schooljaar  

 
Kinderverzorgster(begin schooljaar):  

− Juf Hilde 
 
Zorgleerkracht:  

− Juf Kathleen 
 
Turnleerkracht:  

− Juf Fabienne 
 
Wat willen we bereiken? 
 
We willen kinderen: 

− een veilige omgeving bieden waarin ze zich goed voelen. 
− helpen om te ontwikkelen op hun eigen niveau. 
− uitdagen om telkens een stap verder te gaan in de ontwikkeling. 
− hun leefwereld en het leren op school verbinden tot 1 geheel. 

 
Hoe werken wij? 
 
We werken met doelen van het leerplan ZILL (zin in leren, zin in leven). 
We werken aan de persoonsgebonden ontwikkeling (bv. socio-emotionele ontwikkeling, 
zintuigelijke ontwikkeling, … ) en cultuurgebonden ontwikkeling (taalontwikkeling, muzische 
ontwikkeling, …). 
 
 
Om aan de doelen te werken, gebruiken we hoeken en thema’s: 
 
In de klas proberen we een huiselijke situatie na te bootsen aan de hand van hoeken: 

− Poppenkamer: lijkt op de keuken en woonkamer 
− Bouwhoek: hier kan je bouwen/ontdekken/experimenteren 
− Leeshoek: hier kan je boeken lezen, met verhalen bezig zijn 
− Zandtafel: experimenteren/meten/… 
− … 

De inhoud in en de variatie aan hoeken kan verschillen, naargelang het thema en de behoefte 
van de groep. 
 
Regelmatig werken we rond een thema: 
Het thema komt van de kinderen of van de leerkracht. 
Hier wordt in de klas aan gewerkt. 
Enkele voorbeelden: 

− Seizoenen, Kerstmis, Pasen, water, kleuren, groenten en fruit,… 
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Pedagogische achtergrond 
 
Behoeften en kenmerken van een 2,5 jarige peuter 
 
Je 2,5 jarige: 
 

− leeft in het moment. 
Je kind kan zich nog niet lang concentreren.  
Daarom zijn de activiteiten kort en afwisselend. 

 
− is heel beweeglijk. 

Je kind kan niet lang stilzitten.  
Hij/Zij mag veel spelen en experimenteren met allerlei materiaal.  
 
Bij activiteiten waar de kleuters toch moeten stilzitten worden ze motorisch betrokken. 
Voorbeeld: Als we allemaal in de zithoek zitten worden regelmatig liedjes en versjes 
gebruikt waarbij we armen en benen moeten gebruiken. 
 

− heeft nood aan structuur en herkenning. 
Het houdt van herhaling en dingen die regelmatig terugkomen. 
 

− moet woorden leren koppelen aan acties . 
De juf doet iets met je kind en zal daarbij steeds de juiste woorden gebruiken. 
Je kind leert door herhaling welke woorden bij welke acties horen. 
 
Zegt je kind het toch niet juist? Geen enkel probleem, de juf blijft deze acties en 
woorden dagelijks herhalen tot het vanzelf lukt. 
 
Voorbeeld: elke dag doen we een aantal keren onze jas aan om naar buiten te gaan. 
“Jas aandoen” zal dus vaak gebruikt worden door de juf bij deze activiteit. Het woord jas 
zal dus snel gekend zijn door het kind. 
 

− wil zich veilig voelen. 
Het kind is tijdens de dag bij ons. Soms is hij/zij nog nooit bij mama en papa weg 
geweest en dat kan moeilijk zijn. 
 
Het is belangrijk dat een kind zich veilig voelt.  
We proberen veiligheid te geven door: 
 

● Mama en papa die ’s ochtends de peuter afzetten in de klas. 
● Knuffels en een tut in de klas toe te laten.  
● Onze klas in te richten met veel herkenbare dingen van thuis. 
● Een gezellige sfeer te creëren.  
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Hoe ziet een dagje in de peuterklas eruit? 
 
Aankomen op onze school tussen 8.15 uur en 8.30 uur 

● mama en papa zetten hun kind af aan de poort van de Tirinusstraat. 
Zorgleerkrachten brengen de kindjes naar de klas. 

● De kindjes mogen vrij spelen 
Opstart van de dag 

● ochtendritueel met o.a. 
o klassikaal onthaal 
o ochtendliedje 
o gesprekje met Jules (= klaspop) 
o kalenders: aanwezigheden, kindje van de dag, weer 
o uitleg takenbord 
o godsdienstmomentje 

Spelen en activiteiten 
● Kinderen worden gestimuleerd om deel te nemen aan de activiteiten. 

Toiletbezoek – fruit/koek eten – drinken – jassen aandoen  
Speeltijd  

● buitenspelen met de andere kleuters 
Vervolg spelen en activiteiten 

● spelen en activiteiten 
● opruimen 

Klassikaal de voormiddag afsluiten 
● klassikale activiteit (liedje, verhaal, spelletje, dansje, …) 

Middagpauze tussen 11.45 uur – 13.10 uur 
● middagpauze voor de hele school  
● kinderen die naar huis gaan worden opgehaald om 11.45 uur (woensdag om 12.10 uur) 

aan de poort van de Tirinusstraat. 
● Vanaf 13.00 mag u de kinderen terug afzetten aan de poort van de Paulus Beyestraat. 

Wie blijft ineten: 
● De kinderen eten in de klas hun boterhammen op en gaan daarna indien nodig slapen. 

Opstart van de namiddag 
• Enkel voor kleuters die wakker zijn of terugkomen naar school. 
• individueel onthaal 
● vervolg spelen en activiteiten in groep 

Toiletbezoek – fruit/koek eten – drinken – jassen aandoen jassen aandoen 
Speeltijd  

● buitenspelen met de andere kleuters 
Vervolg spelen en activiteiten 

● vrij spelen en afronden activiteiten 
● opruimen 

Klassikaal de dag afsluiten 
● klassikale afsluiting van de dag (verhaal, vers, lied, spelletje, dansje, …) 

Jassen aandoen en boekentassen maken 
● kleuters maken zich klaar om naar huis te gaan 

Ophalen van de kinderen tussen 15.40 uur – 16.00 uur 
mama of papa komt de kleuters halen aan de buitendeur van de klas. 

● Iedereen komt binnen langs de Paulus Beyestraat en gaat buiten langs de Tirinusstraat. 
● Graag de looprichting volgen, niet blijven staan aan de klas of op de speelplaats. 
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Extra’s in en uit de klas: 
 

● In de klas komt de zorgleerkracht regelmatig helpen. Zij neemt de klas over terwijl de 
klasjuf aan de slag gaat met kinderen die extra hulp of extra uitdaging nodig hebben. 

● De kinderverzorgster komt ook op regelmatige basis de kinderen helpen in de klas. 
● Bewegingsopvoeding met de turnjuf. 

We gaan gemiddeld 75 minuten per week naar de turnzaal om daar te bewegen. 
● Tijdens het schooljaar gaan we soms op uitstap: kinderboerderij, toneel, speeltuin, … 

Soms is er ook een voorstelling op school. 
 
Oudercontacten 
 
Twee keer per jaar organiseren we oudercontacten. U wordt dan na school uitgenodigd om over 
je kind te spreken met de klasleerkracht. Deze vinden plaats in november en maart. 
Nota: afhankelijk van de geldende coronamaatregelen. 
 
Daarnaast kan u steeds een oudercontact aanvragen bij de klasleerkracht of kan u bij 
problemen een overleg vragen met onze zorgcoördinator of directie. 
 
Portfolio 
 
Elk kind krijgt een portfolio als ze starten op onze school en dit gaat mee tot als ze de school 
verlaten. De kinderen zullen spreken over hun pauwenmap. 
 
Het is een groeiboekje dat er voor ieder kind anders zal uitzien. 
In de kleuterschool zit er elk jaar een tekening van zichzelf in. 
We meten en wegen de kinderen ook elk schooljaar en de turnleerkracht vult elk jaar enkele 
sportprestaties in. 
 
Daarnaast zitten er nog enkele dingen in waar de kinderen zelf trots op zijn. 
Soms een tekening of schilderij, soms een foto van een bouwwerk dat ze maakten,… . 
 
We leren de kinderen positief kijken naar zichzelf.  
Trots zijn op jezelf zouden we allemaal meer moeten doen. 
 
Tijdens de oudercontacten in maart mogen de ouders deze portfolio’s al eens inkijken. 
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Praktische afspraken 
 

● Noteer overal de naam van je kind: boekentas, brooddoos, tutjes, jassen, sjaals, 
mutsen,… . 

● Heen –en weerkaftje: brieven zo snel mogelijk mee teruggeven en handtekenen. Je 
mag ook zelf een briefje in de kaft steken. 

● Allergieën steeds meedelen aan de juf + noteren op de medische fiche. 
● Zieke kinderen blijven thuis! 
● Breng geen speelgoed mee van thuis. 
● Speelkledij is aan te raden. We spelen met verf, klei, zand,… . 
● Woensdag is tutti-fruttidag è enkel vers fruit en groenten die dag. Geen koeken. 
● Middageten in de klas: 

o Niet te veel meegeven. 
o Yoghurt mag als dessert. Lepels meegeven aub. 

● Medicatie:  
o Enkel indien nodig 
o Enkel op voorschrift van de arts 

● Snoep is niet toegelaten. Ook niet als traktatie bij een verjaardag. 
● Hou traktaties bij een verjaardag eenvoudig. 

Coronamaatregel: geen traktaties bij een verjaardag. 
● Bij het afhalen verwittig je de juf indien: 

o Je het kind vroeger komt ophalen 
o Iemand anders het kind komt ophalen + wie dan komt 

● Zindelijkheid:  
o Werk thuis aan de zindelijkheid. Tijdens de week, maar ook tijdens het weekend. 
o Geen pampers aan om naar school te komen. 
o Bij problemen of vragen, steeds met de juf zoeken naar hulpmiddelen. 
o Het is een proces dat jullie samen doorlopen. SAMEN STERK! Vraag raad en 

bespreek steeds met de juf. 
 
Hebben jullie vragen of problemen? Kom naar de juf, we zoeken samen een oplossing. 
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Alvast een hele fijne start in onze school! 
 
 

Juf Maya 
en 

het Rumoldusteam 
maria.helsen@sgkod.be 

 
 
 


