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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! 
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Hoe werken wij? 3 
Hoe ziet een dagje in de eerste kleuterklas eruit? 4 
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Wie is wie in 1KC? 

Klasjuf: 
- Juf Nathalie  

Zorgleerkracht:  
- Juf Valerie 

Zorgcoördinator 2,5-, 3- en 4- jarigen: 
- Juf Loes (loes.roelen@sgkod.be) 

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, meestal twee weken. Het ‘thema van de week’ hangt 
uit aan de klasdeur van de speelplaats. 
Het thema komt van de kinderen of van de leerkracht. 
Hier wordt in de klas aan gewerkt. 
Enkele voorbeelden: 

− Weer naar school, Kerstmis, Pasen, water, kleuren, groenten en fruit,… 

Af en toe werken we zonder thema, de klas juf gaat observeren en meespelen om de kleuters 
beter te leren kennen. 
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Hoe ziet een dagje in de eerste kleuterklas eruit? 

Aankomen op onze school tussen 8.15 uur en 8.30 uur 
• De kleuters hebben een vaste ingang: ijzeren poort Tirinusstraat. 
• Mama en papa zetten hun kind af aan de ijzeren poort. 

Nota: de eerste vijf dagen van het schooljaar mogen alle ouders mee naar 
binnen. 

• De kleuters worden door een leerkracht begeleidt naar de klas.  
• De kleuters die reeds in de voorbewaking aanwezig waren, worden door een 

leerkracht om 8.15 uur naar de klas gebracht.  
Individueel onthaal + vrij spel  

• De kleuters draaien hun foto om aan de aanwezigheidskalender. 
• De kleuters mogen vrij spelen in de klas. De kleuters kunnen hun verhaal doen aan de 

juf en de andere kleuters. 
Klassikaal onthaal 

● Ochtendritueel met o.a. 
o liedje ‘goeiemorgen’ 
o kindje van de dag kiezen 
o omdat de tijd moeilijk te bevatten is voor jonge kinderen besteden we veel tijd 

aan onze kalenders: daglijn, weeklijn, weerkalender 
o takenbord: aanbod op maat van het kind (opstart na de herfstvakantie) 
o gesprekje met Jules (= klaspop) 
o godsdienstmomentje 

Aanbod 1 
● Kleuters worden gestimuleerd om deel te nemen aan de activiteiten. 

Toiletbezoek – drinken – jassen aandoen - koek eten  
Speeltijd  

● Buitenspelen met de andere kleuters. 
Aanbod 2 

● Vrij spelen en activiteiten: klassikaal of in groep. 
● Opruimen. 

Middagpauze tussen 11.45 uur – 13.10 uur voor de hele school 
Kleuters die niet blijven ineten mogen tijdens de middag thuis eten: 

• Zij verlaten de school via de Tirinusstraat om 11.45 uur. Zij kunnen de school weer 
binnenkomen vanaf 13.00 uur via de Paulus Beyestraat 153.  

Wie blijft ineten: 
● De kleuters gaan eerst buitenspelen en mogen daarna eten in de kleuterrefter vanaf 

12.25. 
De juf haalt om 13.10 de kleuters op de speelplaats (alle kleuters verzamelen op de stippen 
voor de klas). 
Opstart van de namiddag 

• Individueel onthaal. 
Aanbod 3 

• Vrij spelen en activiteiten: klassikaal of in groep. 
• Opruimen. 

Toiletbezoek – jassen aandoen – fruit eten – boekentassen maken 
Speeltijd  

● Buitenspelen met de andere kleuters. 
Boekentassen nemen 

● Kleuters maken zich klaar om naar huis te gaan. 
Klassikaal de dag afsluiten 

● Klassikale afsluiting van de dag (verhaal, vers, lied, spelletje, dansje, …). 
Ophalen van de kinderen 

• Voor het ophalen van je kleuter ga je binnen via de Paulus Beyestraat 153.  
• De deur gaat open om 15.30 uur (op woensdag vanaf 12.00 uur).  
• De ouders wachten op de speelplaats. Rijen hebben altijd voorrang op ouders.  
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• Bij het belsignaal mogen de ouders hun kleuters ophalen. De kleuters worden in de ‘gele’ 

klas opgehaald via de grijze deur aan de speelplaats.  
• Je gaat buiten via de poort in de Tirinusstraat. 

           Nota: de Paulus Beyestraat is enkel ingang, geen uitgang!  

Extra’s in en uit de klas: 

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

• We gaan 100 minuten per week naar de turnzaal om daar te bewegen. 
Onze turnles gaat door elke dinsdag (9.25 uur) en elke donderdag (13.15 uur) (turn- 
pantoffels zijn niet nodig). 

• Takenbord: Kleuters ontwikkelen zich in eigen tempo. Ze staan niet allemaal even ver. 
Daarom is differentiatie in de kleuterklas een noodzakelijk gegeven. Differentiatie staat 
eigenlijk voor kleuters op hun niveau kunnen uitdagen tot ontwikkeling m.b.v. een 
gedifferentieerd aanbod (aanbod op maat van het kind). Vanaf de herfstvakantie maken 
we gebruik van het takenbord. Dit is een groeilijn doorheen de school. We beperken ons 
tot 1 taakje. Wanneer hun taakje klaar is, moeten de kleuters het kaartje met het taakje 
omdraaien. Zo weet de juf dat het taakje klaar is. Er kan op verschillende niveaus 
gedifferentieerd worden (taakdifferentiatie, niveaudifferentiatie, keuzedifferentiatie). 
Natuurlijk is gedifferentieerd werken niet beperkt tot het takenbord.  

• Verschillende hoekjes in de klas: Elke kleuterklas heeft verschillende hoeken. Het doel 
van werken met hoeken is een plek inrichten waar kinderen met opdrachten maar ook 
helemaal vrij kunnen spelen. Door middel van het spel leren de kinderen omgaan met 
anderen en situaties. Enkele vaste hoeken in een kleuterklas: de poppenkamer, de 
zithoek, de bouwhoek, … .  

• Krullenbol: een methode van voorbereidend schrijven, in de klas gegeven door de klas 
juf. 

• In de klas werken we rond sociale vaardigheden met de dieren van de axenroos. 

• Klas doorbrekend spelen: kleuters van verschillende klassen gaan samen in een klas  
spelen. Ze leren van en met elkaar. We werken met een doorschuifsysteem zodat ze in 
alle klassen een keer geweest zijn. 

• Tijdens het schooljaar gaan we soms op uitstap: kinderboerderij, toneel, schoolreis, … 
Soms is er ook een voorstelling op school. 

• Medisch schooltoezicht samen met de ouder(s) op afspraak. 

• Onze schoolwebsite: www.sint-rumoldusschool.be! Neem zeker een kijkje. 

Oudercontacten 

Het opvolgen van onze kleuters gebeurt via ons kind volgsysteem in Questi gebaseerd op het 
ZILL-leerplan.  

Twee keer per jaar organiseren we oudercontacten. U wordt dan na school uitgenodigd om over 
je kleuter te spreken met de klasleerkracht. Deze vinden plaats in november (welbevinden en 
betrokkenheid) en maart (evolutie van het kind). U wordt digitaal uitgenodigd via Questi. 
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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. 

Questi voor ouders 

Wij werken met Questi voor ouders. Via dit platform kunnen school en ouders eenvoudig 
communiceren.  

Goede communicatie tussen de ouder(s) en de school is noodzakelijk. Het is heel belangrijk 
voor de ontwikkeling van het kind. 

Waarvoor zullen we Questi gebruiken? 
Nieuwsbrieven, brieven over een uitstap, iets dat je kind moet meebrengen, uitnodiging 
oudercontact... 
De juf kan jou persoonlijk een bericht sturen. Jij kan de juf ook een bericht sturen indien nodig. 

Praktische afspraken 

• Bij het binnenkomen maken de kleuters zelfstandig hun boekentas leeg.  
o Ze leggen hun brooddoos (voorzien van naam + naam klas juf) in de juiste doos.  
o Koekjes mogen in een koekendoosje (liefst zonder papiertje). Graag geen koeken 

met veel chocolade (er mag wel chocolade tussen zitten).  
o Wanneer Uw kleuter fruit meebrengt (liefst geen appelsienen) wordt dit op 

voorhand geschild en in een potje, zakje,… meegegeven naar school. Bananen 
mogen uiteraard in de schil blijven.  

o Drankbusjes worden in de klas in de voorziene bakjes geplaatst. 
● Woensdag is tutti-fruttidag ➔ enkel vers fruit en groenten die dag. Geen koeken en 

gedroogd fruit. 
● Middageten in de refter: 

o Niet te veel meegeven. 
● Noteer overal de naam van je kind: boekentas, brooddoos, koekendoosjes (doosje + 

deksel), fruitdoosjes (doosje + deksel), tutjes, jassen, sjaals, mutsen, handschoenen 
(alle 2), … . 

● Graag jassen voorzien van een lus. 
● Bretellen en riemen zijn leuk maar niet zo praktisch voor de zelfredzaamheid tijdens 

het toiletbezoek.  
● Fluohesjes: de kleuters dragen een fluohesje van na de herfstvakantie tot aan de 

krokusvakantie. Graag voorzien van naam + eventueel klas (1KC). 
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● In de winter dragen de meeste kleuters handschoenen, bij voorkeur wanten aan een 

touwtje. 
● Heen –en weerkaftje: brieven zo snel mogelijk mee teruggeven, invullen, eventueel 

handtekenen. 
● Nieuwsbrief altijd goed nalezen, er kunnen belangrijke dingen opstaan qua verlof-

dagen, uitstappen,... 
● Liedjes- en versjeskaft: binnenkort krijgt je kleuter een mapje mee, waarin de 

aangeleerde liedjes en versjes zitten. U mag het mapje thuis bewaren, voor elke 
vakantie krijgt U de liedjes en versjes mee naar huis die over een bepaalde periode 
binnen een bepaald thema zijn aangeleerd. 

● Na elke trimester (kerst-, paas- en grote vakantie) krijgen de kleuters hun kunst-
werkjes mee naar huis. 

● Allergieën steeds meedelen aan de juf + noteren op de medische fiche. 
● Zieke kinderen blijven thuis! Graag de school even verwittigen als je kleuter ziek is. 
● Medicatie:  

o Enkel indien nodig 
o Enkel op voorschrift van de arts. Hierop moet duidelijk de naam en hoeveelheid 

van toediening vermeld worden. 
● Breng geen speelgoed mee van thuis. 
● Speelkledij is aan te raden. We spelen met verf, klei, zand,… . 
● Snoep is niet toegelaten! 
● Bij verjaardagen staan de kleuters een dagje in de belangstelling. We streven naar 

goedkope, gezonde cadeautjes liefst GEEN SNOEP of een cadeautje voor de klas (geen 
verplichting). Graag geen eten en geen drinken voorzien bij verjaardagen a.u.b.! 

          Keuters worden gevierd van september tot augustus. 
● 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  

               via Questi voor ouders of een briefje in de boekentas. 
● Zindelijkheid:  

o Werk thuis aan de zindelijkheid. Tijdens de week, maar ook tijdens het weekend. 
o Geen pampers aan om naar school te komen, tenzij afgesproken met de klas juf. 
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. 
o Bij herhaaldelijke ongelukjes graag een reservebroekje in de boekentas stoppen.  

• Er wordt voorbewaking voorzien vanaf 7.15 uur. De nabewaking begint om 16.00 uur 
en eindigt om 18.00 uur. Op woensdag en op vrijdag nabewaking tot 17.30 uur. Deze is 
betalend!  

Hebben jullie vragen of problemen? Mail naar de juf, we zoeken samen een oplossing. 

 

Alvast een hele fijne start in onze school! 

Juf Nathalie 
en 

het Rumoldusteam 
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