
Welkom in 

onze school!



Onze klasindeling

❖ Onze klas bestaat uit verschillende speel-en werkhoeken 

waarin we met onze kleuters specifieke taken en 

doelstellingen nastreven op een speelse wijze. 

❖ Bij de jongste kleuters worden de hoeken aangeduid met een 

afbeelding van ‘Anna’ terwijl de oudere kleuters ook bij elke 

hoek kunnen ‘lezen’ met hoeveel ze er mogen spelen of 

werken. Deze getalbeelden worden ook in het eerste leerjaar 

gebruikt. 

❖ De hoeken veranderen regelmatig van inhoud en er wordt 

steeds gezorgd voor een gradatie in het aanbod.                                              

Aangepast aan het thema, worden de hoeken verrijkt met 

materialen waar de kleuters zelfstandig mee aan de slag 

kunnen.

Welke hoeken hebben we allemaal in onze klas?



De onthaalhoek/blokkenmat
❖ In de onthaalhoek hangen al onze kalenders:                                                       

de aanwezigheidskalender, dag/weekkalender , weerkalender,  
verjaardagskalender en bij de oudste kleuters ook een jaarkalender.

❖ De onthaalhoek, of zoals wij in de klas ‘de kring’ zeggen,  is de plaats waar we 
onze dag beginnen en eindigen.  Tijdens onze kringmomenten worden er veel
taal- en wiskundige activiteiten gedaan en daar helpen onze klaspoppen: Jules, 
Rikki, Sloeber en Treesje, ons heel graag mee!

❖ Bij de oudste kleuters kiezen we elke dag een ‘kindje van de dag’.                                           
Deze kleuter mag dan de kalenders invullen, op de speciale stoel zitten
en 2 bakken kiezen waarmee de kleuters die dag op de blokkenmat mogen
spelen.

❖ Op de blokkenmat spelen onze kleuters zowel
met groot, als met klein constructiemateriaal.                                                                 
De ontwikkeling van ruimtelijk inzicht
en techniek zijn hier heel belangrijk.   



De boekenhoek
❖ Hier kunnen de kleuters in 

een rustige omgeving 
allerlei boekjes ‘lezen’: 
prentenboeken, 
informatieve boeken, 
zoekboeken, strips, een 
vriendenboek van onze 
klas, …                                                    
De boekjes worden, 
naargelang een bepaald 
thema, verschillende keren 
aangevuld of veranderd.



De computerhoek

❖ De kleuters van juf An mogen 
per twee aan de computer 
werken met de muis.  Ze leren 
eerst te bewegen en nadien 
leren ze klikken.  Eens ze dit 
onder de knie hebben, kunnen 
de kleuters al verschillende 
spelletjes spelen.  

❖ Ook wordt de computer gebruikt 
om verhalen te bekijken (bij 
een thema) of om foto’s te 
bekijken.

❖ De oudste kleuters gaan ook af 
en toe het toetsenbord leren 
gebruiken om eenvoudige 
woordjes te typen.  Hierbij gaan 
ze ook de spatiebalk en de 
enter-toets gebruiken.



De muzische 

hoek

❖ In deze hoek gaan we voornamelijk 
knutselen, schilderen, tekenen en 
spelen met klei of zoutdeeg.  Hierbij 
wordt vooral de fijne motoriek van de 
kleuters volop ontwikkeld.  

❖ Onze kleuters krijgen vaak 
gevarieerde, muzische opdrachten 
waarbij verschillende (nieuwe) 
technieken aan bod komen en 
ingeoefend worden.  

❖ De oudste kleuters krijgen muzische 
opdrachten waarbij meer 
zelfstandigheid komt kijken,           
een extra uitdaging en een langere 
inspanning wordt verwacht.



De 

poppenhoek

❖ Onze kleuters gaan in 
deze hoek op een speelse 
manier hun fantasiespel 
en rollenspel volop 
ontwikkelen! Praten en 
samen spelen zijn heel 
belangrijk in deze hoek. 



De lees-en schrijfhoek
❖ Vanaf de 2de kleuterklas worden allerlei materialen

aangeboden om het voorbereidend lezen en schrijven

te bevorderen: lichtbak, letterspelletjes, 

verschillende soorten letters, schrijfplankjes, 

woordkaarten,…  

❖ We werken voornamelijk met blokletters: A, B, C,… 

en alle letters worden steeds fonetisch uitgesproken! 

Dit is heel belangrijk omdat de kleuters de letters 

dan sneller zullen herkennen in een woord en ook

vlotter nieuwe woorden kunnen maken.

❖ In onze kring hangt een letterhuisje.  Bij elk                                   

thema brengen we een nieuwe letter aan

en kleven er allemaal woorden in die beginnen

met deze letter. (zie rechterfoto)

❖ Met onze schrijfmethode: ‘Krullenbol’ gaan onze

oudste kleuters regelmatig aan de slag. Op een

speelse manier worden een goede pengreep, 

schrijfhouding en schrijfpatronen aangeleerd.  



De zand-en waterbak
❖ In de klas van juf Geneviève is er een zand-/waterbak aanwezig.  

Hier kunnen de kleuters samen spelen en ontdekken.  Ook in deze 
hoek worden verschillende materialen aangeboden en allerlei 
opdrachten gegeven.



Bewegingsopvoeding

❖ Bewegen is heel belangrijk voor
de ontwikkeling van lichaam en
geest bij onze kleuters. Dit
vormt de basis waarop wij
verder kunnen bouwen in onze
klas. 

❖ Elke week komt juf Kristl op 
dinsdag en woensdag
bewegingsopvoeding geven.

❖ Gekaderd in een thema worden
groot-motorische vaardigheden
op een speelse manier
geoefend. Maar ook beleven van 
begrippen met het hele lichaam, 
verfijnen van bewegingen en
taal komen tijdens de 
bewegingslesjes aan bod.



Exploratietochten en

klasblog

❖ Omwille van de corona-maatregelen mogen
we voorlopig alleen te voet of met het 
openbaar vervoer op uitstap gaan.

❖ Onze uitstappen worden niet altijd op 
voorhand vermeld, maar op onze klasblog
gaan jullie er zeker foto’s over terugvinden.

❖ De klasblog wordt op regelmatige basis 
aangevuld met foto’s over de activiteiten in 
en buiten onze klas.  Deze zijn terug te
vinden op: https://boomgaard.kt-
scholengroep.be/category/kleuters/kleuters
-veldstraat/

https://boomgaard.kt-scholengroep.be/category/kleuters/kleuters-veldstraat/


Projectwerking met 
het 1ste leerjaar

❖ Of er een integratieproject kan 

doorgaan dit schooljaar, moeten 

we nog even afwachten.  Maar we 

willen er toch voor zorgen dat de 

drempel naar het 1ste leerjaar 

voor onze kleuters zo laag 

mogelijk ligt.  

❖ Juf An gaat dit schooljaar op 

regelmatige basis enkele uurtjes 

ondersteunen in het 1ste leerjaar :  

Waar liggen de noden?  Waar en 

op welke manier kunnen we met 

onze kleuters werken aan deze 

noden? …



‘Deurtjes-open’
❖ Elke donderdagnamiddag zetten wij de deuren van onze 

klasjes open en mogen alle kleuters kiezen waar ze gaan 

spelen! Zo wordt het sociaal contact en samenspel van 

alle leeftijden gestimuleerd!



Evaluatiesysteem
Om de ontwikkeling van onze kleuters zo goed mogelijk op te volgen en 

bij te sturen, gebruiken wij ons ‘kind-volgsysteem’ dat we 3x per 

schooljaar invullen.  

❖ We gaan gericht observeren: welbevinden, betrokkenheid en 

competenties.

❖ We sturen bij en geven een aanbod op maat waar het nodig is.

❖ Bij de oudste kleuters wordt er 2x een rekenbegrippentest en 1x een 

Toetertest afgenomen. 

❖ Samen met onze zorgleerkracht, juf Glenda, worden de observaties en 

testen besproken.  Indien nodig gaan we ook met het CLB rond de 

tafel zitten en wordt er gekeken of er eventueel extra ondersteuning 

op klasniveau of daarbuiten nodig is.

❖ In februari en juni is er kans tot een oudercontact.



Tot slot nog enkele praktische zaken.
❖ Fietsjes: De kleuters mogen hun eigen fiets altijd mee naar school brengen 

en de fietsen mogen ook op school blijven!  Wij zorgen er voor dat ze elke 

dag achter een gesloten poort worden gezet.

❖ Briefjes: Deze worden meegegeven in een plastieken mapje.  Mogen we 

vragen om de briefjes zo snel mogelijk in te vullen en terug mee te geven in 

het mapje?

❖ Tekeningen: Bij juf Geneviève worden de grote A3-tekeningen op 

regelmatige basis mee naar huis gegeven.  Juf An verzamelt alle grote 

tekeningen per kleuter en deze worden in een map op het einde van het 

schooljaar mee naar huis gegeven.

❖ Opvang: Indien je kleuter na school naar de opvang moet gaan, gelieve dit 

dan voor de hele week op maandagmorgen door te geven aan de juffen.

❖ Zelfredzaamheid stimuleren: Gemakkelijke kledij en schoenen zorgen 

ervoor dat onze kleuters zelfstandiger worden tijdens toiletmomenten en bij 

het aan- en uitdoen van schoentjes voor en na bewegingslesjes.

❖ Medicatie: Indien je kleuter medicatie nodig heeft, mogen wij dit enkel 

geven op doktersvoorschrift, voorzien van de naam van je kind, de benaming 

en de dosis van het medicijn.



Indien er nog vragen zijn mag je ons gerust aanspreken op 
school of als je liever een mail doet, kan dat natuurlijk ook!

Groetjes, juf Geneviève en juf An

Samen op weg naar een fijn schooljaar!


