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Welkom !

We verwelkomen jullie graag in onze kleuterschool.

Met deze brochure willen wij jullie wegwijs maken in onze kleuterklassen.

Werken in de kleuterklas

De leerplannen van het Katholiek Basisonderwijs zijn onze bronnen om:

❑ De ontwikkeling van kleuters te bevorderen op het vlak van de totale

persoonlijkheid: een ruim, langdurig en boeiend proces

❑ De verscheidenheid in activiteiten te waarderen.

https://zill.katholiekonderwijs.vlaanderen/#!/

Team teaching

Sedert het schooljaar 2016-2017 kiezen we voor team teaching voor de

4-5-jarigen in groep 2.  De extra uren waar de kleuterschool recht op heeft

zullen ingezet worden om met team teaching aan de slag te gaan bij de jongste

kleutergroep.

We spreken van team teaching wanneer meerdere leerkrachten op een

gestructureerde manier in een gelijkwaardige relatie een gedeelde

verantwoordelijkheid dragen voor het onderwijzen van een groep leerlingen in

eenzelfde of twee aanpalende ruimtes om hen de onderwijsdoelstellingen te

laten bereiken.
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Waarom team teaching?

We kiezen hiervoor in ons hedendaags onderwijs omdat we willen aansluiten bij

de groeiende diversiteit.

Wat zijn de voordelen voor de leerlingen?

Door de aanwezigheid van twee of meerdere leerkrachten verhogen we het

welbevinden en de betrokkenheid van de kinderen. Met twee leraren of meer

voor de klas blijken de kinderen zich beter in hun vel te voelen (Walsh & Jones,

2004). Elke leerkracht heeft een eigen leerkrachtenstijl. Dit biedt meer kansen

aan de kinderen om aansluiting te vinden die het beste bij hen past.

Leerkrachten bundelen hun krachten bij observaties en een handelingsgerichte

aanpak bij zorgvragen.

Een dag in de kleuterklas

In onze kleuterschool organiseren we 2 groepen:

Groep 1 = peuters en eerste kleuterklas = 2,5 – 3-jarigen = geel en blauw

Groep 2 = tweede kleuterklas  en derde kleuterklas = 4-5-jarigen= groen en

paars

Moment van de dag Groep 1 Groep 2

8.30u – 10.10u Onthaal met hoekentijd

Toiletbezoek

Kringmoment

Tussendoortje

Onthaal met hoekentijd

Kringmoment

Toiletbezoek

Tussendoortje

10.10u-10.25u

10.25u-12.05u Toiletbezoek

Kringmoment/hoekentijd

Toiletbezoek

Kringmoment (maxiclub)*

Hoekentijd/miniclub

Toiletbezoek

13.15u-14.55u Toiletbezoek

Onthaal

Kringmoment/hoekentijd

Afsluiten van de dag

Tussendoortje

Kringmoment (maxiclub)

Hoekentijd/miniclub*

Afsluiten van de dag

Tussendoortje

14.55u-15.15u

*miniclub = we werken in een kleine groep onder begeleiding van een leerkracht

*maxiclub = activiteit met de ganse klasgroep onder begeleiding van een

leerkracht

*hoekentijd = de kinderen maken zelfstandig keuzes in de speel-leerhoeken van

de klas.
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De schoolpoort

De schoolpoort gaat open om 8.00u en sluit om 8.30u.

Onthaal

Tijdens het onthaal ontmoeten wij elkaar op de speelplaats, in de gang, in de

kring.

Een moment om de zoefmappen op te halen, brieven na te kijken, tijd te maken

voor het individuele kind.

Het onthaal is ook een moment om rustig ‘goede morgen’ te zeggen aan elkaar, om

even naar elkaar te luisteren, om onze kalenders in orde te brengen.

Het onthaal, een dankbaar ritueel.

Mogen wij er op aandringen om de kinderen tijdig naar de school te brengen,

dit komt de sfeer en de organisatie van het klasgebeuren ten goede.

Opdrachten in de kleuterklas

Kleuters werken dagelijks aan opdrachten.  De knutselwerken of teken -en

schilderkunsten worden met regelmaat meegegeven naar huis. Maar het

aanbieden van opdrachten gaat om zoveel meer.

We kiezen er in onze school voor om de kinderen vooral spelend en met veel

kansen tot herhaling zich de vaardigheden eigen te maken.

In groep 2 gaat er veel aandacht naar het zelfstandig werken en samenwerken

met anderen. Kinderen leren het meest van elkaar.

Differentiatie
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Binnen een klasgroep zijn er  heel wat verschillen. Kinderen volgen hun eigen

ontwikkelingstempo. Dat willen we op onze school volledig respecteren. We gaan

het ontwikkelingsniveau van kleuters niet vergelijken.

We kijken vanuit observatie naar elk individueel kind en zien wat het kind al kan.

Vanuit deze observatie plannen wij onze activiteiten met het doel hun

ontwikkeling te ondersteunen en te stimuleren.

We differentiëren voor kinderen die het moeilijk hebben alsook voor kinderen

met een leervoorsprong.

Een groep kleuters met verschillen in ontwikkeling vraagt om een aanpak met

gradatie en differentiatie. Dit zit hem in de manier van omgaan, begeleiden en

observeren, maar ook in het aanbod van activiteiten en materialen.

Kringmoment

Een verhaal, een gesprek, waarnemen van materialen of prenten, verjaardag

vieren, liedjes zingen, spelen met versjes, bewegingsmoment,

godsdienst-moment…

Het waarnemen van materialen of prenten kan na de kringactiviteit verder gezet

worden met een kleine groep tijdens de hoekentijd.

Hoekentijd

In de speelhoeken van de klassen krijgen de kinderen voortdurend kansen om het

thema te ontdekken, ervaringen op te doen, spelend te ontwikkelen met

interactie van de leerkracht.

Groep 1 Groep 2

Vaste materialen in de hoeken Vaste materialen in de hoeken

Materialen aangepast aan het thema Materialen aangepast aan het thema

Verrijkingsmaterialen aangepast aan het

niveau van de groep of individueel kind

Verrijkingsmaterialen aangepast aan het

niveau van de groep of individueel kind

Kinderen uitnodigen tot schilderen, knutselen,

puzzelen, rollenspel…

Kinderen uitnodigen tot schilderen,

knutselen, puzzelen, rollenspel… (miniclub)

Werken aan opdracht onder begeleiding Werken aan uitdagingen onder begeleiding

(miniclub)

Zelfstandig werken aan uitdagingen vb een

puzzel maken, een verhaal navertellen,

telopdracht… (miniclub)

*miniclub = we werken in een kleine groep onder begeleiding van een leerkracht
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Hygiëne

We maken tijd om regelmatig de handen te wassen.

Om de neuzen te snuiten voorzien  we in papieren zakdoekjes zodat we deze

onmiddellijk daarna kunnen wegdoen in een gesloten vuilnisbak.

Tussendoortje

Elke dag maken we tijd voor een tussendoor: water in een drinkbus en iets om te

eten.

De kinderen gaan hiervoor gezellig samen zitten.

Een moment waar beleefdheid, zelfstandigheid, aanzet om op te ruimen en

sociaal contact ten volle aan bod komen.

We moedigen aan om te kiezen voor een gezond tussendoortje.

Frisdrank en snoep worden niet toegelaten op onze school.

Het fruit kan best geschild en

gesneden meegegeven worden in een

genaamtekend doosje. Zo kan het

tussendoor moment vlot verlopen en hoeven de kinderen niet te lang te wachten.

Let je er als ouder op dat je kind zelfstandig zijn hapje tussendoor kan nuttigen.

Je kleuter neemt ook elke dag een drinkbus met water mee naar de school, op

het einde van de klasdag gaat de drinkbus terug mee naar huis.

We moedigen de kinderen aan om regelmatig water te drinken.
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Speeltijd

Tijd om even uit te waaien, om andere vrienden van de school te

gaan opzoeken.

Om te ravotten en onze stem wat luider te laten weerklinken.

Tijd om ruzie te maken en het weer goed te maken…

Om te vallen en weer op te staan…

Onze fietsen en ons stukje speelnatuur zijn zeer gegeerd door

onze kleuters. Speelkledij is dan geen overbodige luxe!

Middag

Om 12.05u verzamelen alle kleuters in het zaaltje.

Kleuters die naar huis gaan worden in het zaaltje afgehaald om 12.05u,  vanaf

12.30 indien je kind eerst op school blijft eten.

De kinderen die onder de middag naar huis zijn kunnen vanaf 13.00u de school

terug binnenkomen langs het zaaltje. De bel gaat om 13u15. De grote poort blijft

onder de middag gesloten.

Afsluiten van de dag

We maken onze schooltas in orde, een goede gewoonte die doorgetrokken wordt

in de lagere school, waar het steeds meer zelfstandig zal gebeuren.

Afhalen kleuter

Om 15.15u is de school uit, de poort gaat open.

Om 15.30u sluit de poort, de kinderen die nog aanwezig zijn kunnen terecht

in de naschoolse opvang die op maandag/dinsdag/donderdag en vrijdag op de

kleuterschool wordt georganiseerd. Op woensdagnamiddag kunnen de kleuters

terecht in de naschoolse opvang POMPULIE in de Dorpsstraat. Het vervoer

ernaar toe is door de ouders zelf te regelen.

Activiteiten met de kleutergroepen samen

We  organiseren regelmatig een moment met de 2 groepen samen.

Bijzondere dagen zoals dierendag, advent, lichtmis, voorleesweek, boekenweek,

week van het bos… krijgen hier  de nodige aandacht.

Projecten krijgen hier vaak hun aanzet.
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Goed om weten

Dagen van de week

De dagen van de week worden gekoppeld aan een kleur. Dit stimuleert het

tijdsbesef van de kinderen. Bij groep 1 trekt de klaspop elke dag zijn kleren aan

in de kleur van de dag.

Als volwassene blijven we dagen van de week benoemen met maandag, dinsdag …

Maandag: groen dinsdag: geel woensdag: oranje donderdag: blauw vrijdag: rood

zaterdag & zondag: geen kleur

Ondersteuning in de kleuterklas

De kinderverzorgster ondersteunt  wekelijks op

vaste momenten bij de tuinegels.

Bewegingsopvoeding

De turnleerkracht verzorgt 2 lestijden beweging voor elke groep.

Er worden nieuwe vaardigheden aangebracht, verworven

vaardigheden worden verdiept.

Voor de turn momenten trekken de kleuters op deze dag best

kledij aan die het bewegen niet hindert. De kleuters hoeven geen

sportschoenen mee te brengen naar de school. Naast deze

turnlessen komen er dagelijks bewegingsmomenten aan bod in de klas en is er een

bewegingshoek als aanbod in de klas.

Kenteken van je kind

Elke kleuter krijgt een symbool. Zij behouden dit symbool doorheen de ganse

kleutertijd.

Handig om plekjes en spullen door de kleuter zelf te herkennen!

Een stap in de richting van ontluikende geletterdheid.

Groep 1 – 2,5-jarigen: foto

groep 1 – 3-jarigen: eenvoudig symbool

groep 2 – 4-jarigen: het eenvoudig symbool zelf tekenen

groep 2 – 5-jarigen: van symbool zelf tekenen tot naam tekenen
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Zindelijkheid

Ongelukjes horen erbij, maar we verwachten toch enige zelfstandigheid naar

zindelijkheid toe bij de kleuters. Daarvoor rekenen we uiteraard op hulp van de

ouders

tuinegels bosegels

De kleuters gaan op

vaste momenten onder

begeleiding van de juf

naar het toilet,

uiteraard zijn de

toiletten beschikbaar

telkens een kleuter daar

nood aan heeft.

Voor elke speeltijd geven we de kinderen de kans

om naar het toilet te gaan.

De kleuters kunnen tijdens klasmomenten, indien

nodig, zelfstandig naar het toilet gaan. De kinderen

vragen een klasvriend mee of nemen de bel mee

zodat de juf kan verwittigd worden als er hulp

nodig is.

We moedigen de 5-jarigen aan om zelfstandig de

billen te vegen.

Wat zit er in de schooltas van je kleuter?

Een drinkbus met water

een gezonde tussendoor (voor de voormiddag en namiddag)

zoefmap

lunchpakket

reservekledij (voor de 2,5-jarigen) in gesloten

plastiekzak
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Zoefmap

Elk kind heeft een ‘zoefmap’.

Hierin worden de brieven en berichten gestopt van school

naar thuis, van thuis naar school.

De map zoeft elke dag mee in de schooltas. De kleuters

worden gestimuleerd om deze taak op te nemen door te

vragen ‘is er post?’.

Verjaardag

De verjaardag van je kind wordt uitbundig gevierd, als het kan op de dag zelf.

Verjaart je kind in het weekend of in de vakantie dan laten we weten op welke

dag we dit in de klas gaan vieren.

De kinderen kunnen op een grote kalender ‘aflezen’ wanneer ze jarig zijn en

wanneer er gevierd wordt.

We zingen, maken vuurwerk, dansen, feliciteren, maken een kaart, steken

kaarsen aan en blazen ze ook weer uit, maken de verjaardag stoel in orde,…

We zetten de jarige van ’s morgens tot ’s avonds in de bloemen.

We willen vooral aandacht besteden aan het gevoel ‘geliefd’ te zijn op de

verjaardag van je kind en niet. Het ervaren van de ‘samenhorigheid’ wordt op

deze dag dik in de verf gezet.

Elke klasgroep heeft zijn eigen verjaardag ritueel.

Bij verjaardagen wenst men soms de klasgroep te trakteren met iets lekkers.

We maken op onze kleuterschool de keuze om traktatie met drank of

voeding niet toe te laten.

Alsook  individuele geschenkjes om aan de kinderen mee te geven naar huis.

Een kleine aanvulling voor in de klas (dat kunnen best gebruikte materialen zijn)

waar iedereen lang van kan genieten is een fijn alternatief (puzzel, spelletje,

boek…) – uiteraard is dit volledig vrijblijvend
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Kind van de dag/kapitein

Elke dag is er iemand ‘kind van de dag’ (jongste kleutergroep) of ‘kapitein’

(oudste kleutergroep). Deze dag mogen zij net ietsje meer dan de anderen.

Naast de juf en de klaspop  zitten…

Ik mag de juf helpen: kalenders in orde brengen, kaarsje uitblazen, stoelen goed

zetten…

groep 1 We zingen het lied ‘ rommele rommele roosje’.

Het symbool van een kind wordt uit het gele doosje genomen en op

het doosje gehangen.

Het symbool van wie aan de beurt is geweest gaat in het blauwe

doosje.  Is iedereen aan de beurt geweest, dan beginnen we gewoon

opnieuw.

Groep 2 Op het lied ‘rommele rommele roosje’ haalt de juf de symbolen één

voor één uit een doosje. De symbolen worden in volgorde getekend

op de maand/jaarkalender. De kinderen kunnen aflezen wanneer zij

aan de beurt zijn. Is iedereen aan de beurt geweest, dan beginnen

we gewoon opnieuw.

Schatten

Kinderen willen graag van alles tonen aan elkaar en aan de juf.

groep 1 Tijdens het onthaal hebben de kleuters de kans om hun spulletjes

aan de juf of aan hun klasvrienden te laten zien. Daarna gaat het

terug in de schooltas.

De kleuters zijn vaak zeer gehecht aan hun eigen spulletjes, delen

gaat nog moeilijk.

Een spulletje dat in de jaszak past om op de speelplaats mee te

spelen kan wel.

Groep 2 Op vrijdagmorgen wordt er in groep 2 tijd gemaakt voor de

schatten.

Elk kind mag dan één voorwerp of een stuk speelgoed van thuis

meebrengen naar de klas.

Op andere dagen worden er geen andere schatten, spulletjes mee

gebracht in de klas. De kleuters kunnen ’s morgens met hun eigen

schat spelen. Na de speeltijd is het de bedoeling dat de kleuters

anderen met hun ‘schat’ laten (mee)spelen, hun interesses delen

met elkaar. Wanneer dit nog niet lukt zoeken we samen naar een

oplossing.

De schat gaat dezelfde dag terug mee naar huis.

Een spulletje in de jaszak om op de speelplaats te spelen kan elke

dag.
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We dragen zorg voor de ‘schatten’, maar hou er wel rekening mee

dat er altijd iets verloren of stuk kan gaan. Dus wat voor je kind

heel waardevol is nemen we misschien best niet mee naar de klas om

te spelen.

Kostbare, breekbare, lawaaierige spullen en spullen waar kinderen te veel aan

gehecht zijn laten we beter thuis.

Kiezen bij hoekentijd

Tijdens de hoekentijd maken de kinderen zelf de keuze waar ze willen gaan

spelen of werken aan een opdracht (groep 2). In elke ‘hoek’ in de klas staat een

bloem (groep 1) of boom (groep 2) waarbij de leerkracht aangeeft of de hoek

open of dicht is (rode of groene bol) en hoeveel kinderen daar terecht kunnen.

De kinderen hangen hun symbool in de hoek van hun keuze (groep 2).

Klaspop

Klaspoppen zijn niet weg te denken uit de kleuterklas. Zij zijn vaak een

aanspreekpunt voor de kinderen. De juf hanteert de klaspop om thema’s of

nieuwe materialen aan te brengen.

Groep 1 Bij de tuinegels woont klaspop Jules.

Groep 2 Bij de bosegels woont klaspop Gerrit.

Weekbriefje

Elke week noteren wij in een ‘week-briefje’ het thema waar we in de klas rond

werken. Dit wordt telkens voor het weekend per mail bezorgd. Daarbij vragen wij

ook regelmatig aan de kleuters om spullen, als je die thuis hebt liggen, mee te

brengen naar de klas. Het is niet de bedoeling dat je hiervoor spullen gaat

aankopen.

Denk je er aan om op deze spullen telkens de naam van je kleuter te noteren.
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Knutseldoos (tuinegels) – creadoos (bosegels)

Elk kind heeft een doos in de klas. Daarin verzamelen wij de ‘papieren werkjes’

van je kleuter. Deze worden regelmatig meegegeven naar huis.

De tuinegels nemen dit mee naar hun in hun persoonlijke tas. Denk je er aan om

deze tas telkens terug mee te geven naar de klas!

Dit geeft je de kans om samen met je kind te praten over wat het heeft beleefd

in de klas.

Kinderen kiezen ook vaak voor uitdagingen in de hoeken, daar is uiteraard geen

‘papieren werkje’ van terug te vinden.

Hou er rekening mee dat niet elk kind evenveel te vertellen heeft over wat er in

de klas gebeurt. De foto’s dat we op de website posten kunnen hierbij helpen.

Bravobriefjes

Groep 1 De jongste kleuters genieten de hele dag door van bevestiging van de juf. Af en toe

worden ze getrakteerd op een stempel of een sticker.

Groep 2 De kleuters genieten de hele dag door van bevestiging van de juf.

De kinderen krijgen  de kans om voor zichzelf een ‘bravobriefje’ te kiezen. Zij

verwoorden dan zelf waarom zij zichzelf daar willen mee belonen (wat maakt hen

fier!?)

Ziek

Voor de organisatie van het klasgebeuren is het handig dat je de leerkracht op

de hoogte brengt van de afwezigheid van je kind. Er is steeds iemand bereikbaar

tussen 8.00u en 8.30u)

Kleuters die ziek zijn komen best niet naar school, zo is de kans kleiner dat

andere kinderen ook ziek worden.

Als leerkracht mogen wij enkel medicatie toedienen indien dit schriftelijk en

ondertekend door de ouder of arts wordt meegedeeld.

Als je kind op school ziek wordt, proberen wij eerst de ouders te contacteren.

Agressie bij kleuters

In de kleuterklas zijn de kinderen voortdurend op ontdekking.

Door de nog gebrekkige taal kunnen ze niet altijd zeggen wat ze willen en dit uit

zich soms in de vorm van geweld. Dit kan ook vaak ten koste gaan van andere

kinderen: bijten, krabben, slaan…

Impulsief/agressief gedrag hoort bij het opgroeien van onze kinderen.

Het is belangrijk reeds vanaf de prille levensjaren kinderen te leren hun

agressief gedrag onder controle te houden. Hier wordt door elke begeleider

voortdurend aandacht aan gegeven om dit zo goed mogelijk te begeleiden.
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Iedereen proefkampioen

middagmaal, hapje tussendoor, huishoudelijke activiteit in de klas…

Wat als je kind geen zin heeft om te eten, wat als je kind iets niet lust?

In onze school zijn we er van overtuigd dat kinderen aanmoedigen om te proeven,

zonder enige dwang de kinderen het best op weg helpt naar een gezonde

voedingsgewoonte.

We laten niet toe dat de kinderen hun koek of drankje met elkaar delen.

Onze afspraken voor het hapje tussendoor en het middageten:

1. ouders kiezen wat het kind mag eten, zij vullen de brooddoos/schooltas

2. de leerkrachten kiezen de momenten waarop de kinderen kunnen eten

3. de kinderen kiezen  hoeveel ze eten. Indien het kind fruit mee heeft moedigen

we steeds aan om eerst het fruit te eten.

Meer info op www.logogezondplus.be

Peuters

Wanneer is je peuter klaar om naar school te gaan?

Je kind is sociaal vaardig:

● het is in staat contacten met andere peuters te leggen

● het kan aarden in een groep leeftijdsgenoten

Je kind is min of meer redzaam op het vlak van:

● zelfstandig eten, schooltas openen…

● aangeven om naar het toilet te gaan…

Je kind kan zich verstaanbaar maken

Je kind is overdag zindelijk:

● De aanzet tot zindelijkheid is gevormd en is

je kind is vertrouwd met het toilet. Op

school zijn er aangepaste toiletten.

● Het kind kan duidelijk maken dat het naar het toilet moet.

● Vanzelfsprekend zijn “ongelukjes” niet uitgesloten.

● Als een kind veelvuldig ongelukjes heeft, is het eigenlijk nog niet helemaal

klaar om te functioneren in de klas.  Tip: starten met een halve dag.

● Peuters die nog helemaal niet zindelijk zijn vragen veel tijd van de juf. In

een groep peuters is dit niet altijd even gemakkelijk.

● Samen met de ouders verder werken aan de zindelijkheidstraining.

● Je kind een langere periode zonder de aanwezigheid van zijn ouders.
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Veiligheid en plezier, twee belangrijke ingrediënten voor je peuter

Het is belangrijk dat je kind zich veilig voelt in de klas. Een kind dat zich veilig

voelt durft de wereld rondom zich te gaan verkennen.

Plezier omdat peuters niet spelen om één of ander mooi resultaat te bereiken.

Spelen is pret hebben of het nu gaat om puzzelen, met de bal spelen, de kleuren

leren, schilderen, boetseren …

Voor peuters primeert de actie.

We stimuleren hun ontwikkeling door uitdagende en nieuwe materialen aan te

bieden. Peuters beslissen in grote mate zelf wat ze willen doen. We maken ze

warm voor alle activiteiten.

Enkele tips voor een vlotte start.

Laat broers, zussen en vrienden vertellen over wat ze in de kleuterklas allemaal

doen.

Wen je kind al aan het uur van het slapengaan. De meeste 2,5-jarigen hebben

meestal nog 12 uur slaap nodig.

Zorg er voor dat je kind voldoende nachtrust heeft. Een vermoeid kind neemt

heel weinig van het klasgebeuren in zich op en heeft het moeilijk om met anderen

om te gaan.

Als je kind nog nood heeft aan zijn middagrust, laat het dan indien mogelijk ook

nog slapen. Je kan rustig opbouwen om hele dagen te komen.

Neem kort afscheid van je kind.

Het is heel normaal en geen probleem dat kinderen af en toe huilen bij het

afscheid.

Verlang van je peuter niet dat hij je alles vertelt, want vaak is het nog te veel om

te verwerken.  Laat het kind na de school gewoon genieten van jouw aandacht.
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Als je kleuter troost vindt in een knuffel dan mag deze mee in de schooltas.

Fopspenen blijven beter thuis omwille van hygiëne en spreektechniek.

Je mag een klein fotoboekje meegeven met foto’s in van familie, huisdieren,

vrienden enz.

Deze krijgen in onze boekenhoek een plaatsje zodat je kleuter wanneer hij er

behoefte aan heeft, de foto’s rustig kan bekijken en er trots kan over vertellen

tegen de juf of een vriendje.

Zorg voor voldoende reservekleding (genaamtekend). Een onderbroek, kousen,

onderhemd, broek of rok in een plastiek zak. Gelieve na een ‘ongelukje’ opnieuw

een zak met reservekledij mee te geven naar de school.

Reservekledij van school terug meebrengen aub.

Overgang derde kleuterklas – eerste leerjaar

De overgang van de derde kleuterklas naar het eerste leerjaar is vaak groot.

Het kind moet zich vooral goed voelen en vertrouwen hebben.

Wij proberen de drempel  lager te leggen door:

❑ Gewoontes van de kleuterklas mee te nemen naar het eerste

leerjaar – kalenders, vertelmomenten, spelletjes, hoekenwerk…

❑ Voorbereidende activiteiten te plannen – op bezoek in het

eerste leerjaar, leesboeken en rekenstaafjes in de klas te

halen…
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Testen – samenwerking CLB - schoolrijpheid

Vanaf schooljaar 2021-2021 zullen alle kleuters in de derde kleuterklas via de

zogenoemde ‘Koalatest’ gescreend worden op eventuele taalachterstand. De

speciaal ontwikkelde test bestaat uit 7 opdrachten waarmee de taalvaardigheid

van de kleuters zal getest worden. Voor kleuters die onvoldoende taalvaardig

blijken, zal extra begeleiding worden voorzien.

De algemene  ontwikkeling van de kleuters wordt door constante observatie van

de juf in kaart gebracht.

In februari wordt een test ‘toeter’ afgenomen van de kleuters van de 3
e

kleuterklas.

Dit is een momentopname en wordt samengelegd met de observaties.

Het moment van de afname wordt vooraf niet meegedeeld aan de ouders en de

kinderen, zodat er geen druk op de kinderen wordt gelegd.

Bij het oudercontact ‘midden schooljaar’ worden de gegevens die hierdoor in

kaart gebracht werden besproken.

Een zorgzame school… daar maken we werk van!

Vanuit observatie proberen wij een beeld te krijgen van de ontwikkeling van elk

kind. We hebben aandacht voor alle domeinen van de ontwikkeling.

In november, maart en juni krijg je als ouder de kans om dit samen te bespreken

op een oudercontactdag.

Wensen jullie dit op een vroeger/ander moment te bespreken dan kan men een

gesprek aanvragen, zowel met de juf als met de zorgcoördinator.

Wanneer wij als juf vragen hebben bij de ontwikkeling van het kind nodigen wij

de ouders tijdig uit voor een gesprek.

Wij kunnen steeds rekenen op de deskundige ondersteuning van het zorgteam op

school: de zorgcoördinator en het CLB.
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Zorg voor onze kinderen is een taak van … VELEN !

Zorg is… ieder kind de kans geven om zijn eigen koers te varen.

Zorg is… samen de problemen oplossen.

Zorg is… openstaan voor alle kinderen.

Zorg is… school, kind en ouders, samen  hand in hand.

Zorg is… samen dezelfde droom delen.

Zorg is… elke dag met een groot hart starten.

Het verlenen van zorg op onze school verloopt volgens 3 fases:
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FASE  0 = fase van de preventieve basiszorg

Deze fase geldt voor ALLE leerlingen:

- De klasleerkracht volgt alle leerlingen op door observatie.

- Op regelmatige tijdstippen  worden oudercontacten georganiseerd (begin van

het schooljaar, in het midden en op het einde).

- De ouders kunnen steeds een gesprek aanvragen met de leerkracht

of zorgleerkracht.

In deze fase wordt de klasleerkracht ondersteund door de zorgleerkracht:

- Op regelmatige tijdstippen is er overleg tussen de klasleerkracht en de

zorgleerkracht.

- Eventueel ondersteuning om te differentiëren in de klas.

FASE  1 = fase van de verhoogde zorg

Deze fase geldt voor SOMMIGE leerlingen. Sommige kinderen hebben specifieke

behoeften:

- Zorg binnen de klas door de klasleerkracht en evt. door de zorgleerkracht.

- De ouders worden ingelicht en betrokken.

- Mogelijks ondersteuning door het CLB.

FASE  2 = fase van de uitbreiding van zorg

Deze fase geldt voor ENKELE kinderen, namelijk kinderen met specifieke

onderwijsbehoeften waar ondersteuning gewenst is van CLB, externe hulp…

- Dit gebeurt steeds in overleg met ouders en ook de leerlingen zelf worden

betrokken in bv. het maken van afspraken.

- Op regelmatige tijdstippen is er overleg op een MDO (Multi Disciplinair

Overleg).

- Het kind wordt ondersteund binnen en buiten de klascontext.

Indien u de zorgcoördinator wenst te contacteren dan kan dit steeds via mail

naar: zorg@schoolhorebeke.be.
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Tot slot

Schoolteam, kleuterschool, Kornelisplein 1A
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