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Beste ouders 

 

Welkom op onze kleuterschool! 

 

We staan voor de start van een nieuw schooljaar. Zeker voor de kleuters, maar ook voor 

ouders en juffen is dit de eerste weken weer wat aanpassen en wennen. Voor sommigen 

is het een weerzien, voor anderen een eerste kennismaking met onze kleuterschool.  

Jullie hebben nu de nieuwe uitgave van het kleuter-  van  in handen 

(2019-2020). Het lijkt ons zinvol om bij de start van het schooljaar wat praktische 

informatie, afspraken en enkele tips op een rijtje te zetten. Elk schooljaar opnieuw zijn er 

toch weer enkele wijzigingen. 

In deze brochure vinden jullie info terug over verschillende thema’s in alfabetische 

volgorde. We hopen jullie hiermee bij te staan in de organisatie van het naar school gaan 

en daarbij ook de zelfstandigheid en ontwikkeling van de kleuters te ondersteunen.  

Neem dit kleuter-ABC thuis eens rustig door en leg het op een veilige plaats zodat je het 

later nog kan raadplegen. Heb je nog vragen, laat het ons dan zeker weten!  

 

Alvast een fijne start van het schooljaar! 

Het kleuterteam   

 

 

 

 

 

 

 

  



  



Aanwezigheden 

Kleuters zijn niet leerplichtig en moeten dus niet elke dag of de 

hele dag naar school. Toch is het voor de ontwikkeling van de 

kleuters belangrijk dat ze zo veel mogelijk kunnen deelnemen 

aan de activiteiten op school.  

De oudste kleuters staan voor de overstap naar het 1ste leerjaar. 

Zij moeten minstens 250 halve dagen aanwezig zijn in een 

Nederlandstalige kleuterschool om de overstap naar het lager onderwijs te mogen maken. 

Is dit niet het geval dan neemt de klassenraad een beslissing. Ofwel mag het kind toch 

instappen in het gewoon lager onderwijs, ofwel moet het nog een jaar in het 

kleuteronderwijs blijven. 

 

Afhalen kleuters 

Middag (12.05u) 

De kleuters die ’s middags naar huis gaan, wachten in het 

speelzaaltje samen met een juf op de (groot)ouder die hen 

komt halen. 

Einde schooldag (15.30u – woensdag 12.05u) 

(Groot)ouders, broers en zussen wachten aan de speelplaats 

op het belsignaal. Na het belsignaal moet je de kleuters 

afhalen aan de klas. 

Kleuters die om 15.45u nog niet werden afgehaald en ook niet zijn ingeschreven bij ‘t 

Kersenpitje (buitenschoolse kinderopvang) wachten op het secretariaat.   

 

Afscheid nemen 

Elke kleuter huilt wel eens tijdens het afscheid aan 

de klas of de speelplaats. Dit is normaal en maakt 

deel uit van de ontwikkeling van je kind. Je kleuter 

is verdrietig en mag dat gerust tonen.  

Het helpt om van het afscheid een kort maar vast ritueel te maken. Telkens je de kleuters 

afzet op de speelplaats volg je hetzelfde patroon.  

 

Hou het moment van afscheid kort en vertrek.   

 

 

 



Afwezig 

Voor kleuters die afwezig zijn is strikt genomen geen 

doktersbriefje of verantwoording nodig. Toch hebben we 

graag dat je de juf verwittigt. Dit kan met een berichtje via 

broer/zus of door een telefoontje naar het secretariaat op het 

nummer 03/8802740.    

 

 

Baskrant 

Elke maand krijgen jullie een BASkrant met de laatste nieuwtjes en de activiteiten voor 

de volgende maand. Kijk goed na wat er op de agenda staat voor je kleuter. Zo kom je 

niet voor verrassingen te staan.  

De digitale versie van de BASkrant vinden jullie terug op onze website.  

Hang de kalender thuis op een zichtbare plaats. 

 

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Blogs 

Op de website van de school kan je terecht voor de 

blogs van de kleuterklassen. Hier vinden jullie foto’s 

van de verschillende activiteiten die de kleuters 

doen. (zie ook privacy) 

 

 

Kijk samen met je kleuter naar de foto’s en stimuleer hem/haar om te 

vertellen over wat ze gedaan hebben in de klas. 



Brengen  

Tussen 08.15u en 08.30u kan je samen met je kleuter tot aan de 

klas om de boekentas leeg te maken of iets aan de juf te vragen of 

te zeggen. De kleuters spelen dan op de speelplaats tot aan het 

belsignaal van 08.30u. Na het belsignaal gaan de jongste kleuters 

op de bank zitten in het zaaltje. De oudste kleuters gaan op de 

speelplaats in de rij staan.  

De klasdag begint om 08.30u bij het belsignaal. Kleuters die na het belsignaal aankomen 

gaan met hun boekentas rechtstreeks naar het zaaltje of in de rij, ouders blijven aan de 

poort. Als je te laat bent en de rolpoort al gesloten is, kom je langs de ingang in de 

Bassinstraat. 

 

Brooddozen  

Kleuters die op school blijven eten leggen hun brooddoos ’s ochtends in de 

‘brooddozenmand’ van de klas. Zorg ervoor dat de naam van je kleuter duidelijk op de 

brooddoos staat.  

 

                       

 

 

Buggy’s 

Tussen 08.15u-08.40u en 15.25u-15.45u kan je de buggy’s 

bovenaan de trap achter elkaar naast de muur parkeren.  

Tijdens de middag (12.00u-12.15u) moet de muur echter 

vrijblijven voor de kleuters die samen met de juf naar de 

refter gaan. Je kan de buggy’s dan kort voor de deur 

parkeren. 

Buggy’s neem je steeds terug mee naar huis, je laat ze niet op school staan.  

 

  



Centrum voor leerlingbegeleiding (CLB)  

Onze school werkt samen met CLB Het Kompas in 

Terhagen. Alle ouders die een vraag hebben rond 

opvoeding of onderwijs kunnen aankloppen bij het CLB. De CLB-medewerkers hebben 

beroepsgeheim. Je kan altijd in vertrouwen bij hen terecht. 

Op school overleggen we regelmatig met het CLB-team op onze school. We zoeken 

samen naar een goede aanpak bij de kleuters. De school zal nooit zonder toestemming 

van de ouders het CLB vragen om onderzoeken uit te voeren bij individuele kleuters.  

Hulp door het CLB is altijd gratis.  

CLB Het Kompas 

Kardinaal Cardijnstraat 33 

2840 Rumst (Terhagen) 

03/886 76 04 

Meer info vind je op de website van het CLB: www.clbkompas.be 

 

Co-teaching 

In de kleuterschool werken we volgens het principe van co-teaching. Dit wil zeggen dat 

elke groep twee klasleerkrachten heeft. Elke klasgroep zal een voltijdse en een halftijdse 

klasleerkracht hebben. Beide leerkrachten hebben een gelijkwaardige taakinvulling en 

zijn verantwoordelijk voor de ontwikkeling van alle kinderen in de klas. Sommige 

leerkrachten verdelen hun taak over twee klassen. Ze zijn de ene week klasleerkracht 

van een klas, de andere week van een andere klas. Deze week loopt telkens van 

donderdag tot en met woensdag. 

 

Combinatieklassen 

In de kleuterschool organiseren we de klassen niet volgens één geboortejaar maar 

combineren we twee geboortejaren. De 2,5- en 3-jarige kleuters zitten samen in de klas. 

Kleuters die in de loop van het schooljaar instappen, starten in een van deze klassen. 

Ook 4- en 5-jarige kleuters zitten samen.  

We starten het schooljaar met drie klassen 2,5/3-jarigen en vier klassen 4/5- jarigen.  

 

Contactgegevens 

Bij de inschrijving hebben we jullie adres, telefoonnummer(s) en 

emailadres genoteerd. Gelieve de klasjuf en het secretariaat te 

verwittigen als jullie contactgegevens in de loop van het schooljaar 

wijzigen. Zo kunnen we jullie indien nodig steeds bereiken.  

 



 

EHBO 

Een ongelukje tijdens het spel op de speelplaats, in de klas of in de 

turnzaal kan altijd gebeuren. Op school zijn er juffen die een 

basisopleiding EHBO gevolgd hebben. Voor de kleuters is dit juf 

Mieke. Kleuters met kleine verwondingen (schrammen, builen,…) 

worden op school met de nodige aandacht verzorgd.  

Bij een ernstiger ongeval of als je kleuter onwel is, worden de ouders onmiddellijk 

verwittigd (lees ook contactgegevens!). 

                   

Fluohesje 

Tussen de herfstvakantie en de paasvakantie dragen alle kleuters een 

fluohesje van de school. Fluohesjes die verloren zijn, worden 

aangerekend op de volgende schoolrekening.  

 

 

 

 

Fruit 

Woensdag en vrijdag zijn fruitdagen op school. 

Op beide dagen brengen de kleuters fruit mee naar school als 10-

uurtje. Het fruit kan je best geschild en in stukjes in een doosje 

doen.  

 

Op vrijdag krijgen de kleuters in de loop van de dag gratis een extra stukje fruit. Dit wordt 

gesponsord door de Lions Club Boom en Spar Express Boom. 

          

 

 

Kapstokken 

De kleuters hangen hun jas aan de kapstok. De boekentas kan in het vakje 

eronder.  

Elke kleuter heeft een eigen kapstok. Dit wordt aangeduid door het tekentje 

dat elke kleuter zelf kiest bij de start van het schooljaar (lees ook 

tekentje). 

 

 

  



’t Kersenpitje 

Kleuters die ingeschreven zijn bij de buitenschoolse kinderopvang ’t Kersenpitje worden ’s 

ochtends naar school gebracht en om 15.45u opgehaald door de begeleiders.  

Opgelet: Enkel de kleuters die zijn ingeschreven bij ’t Kersenpitje kunnen na 

school mee naar de opvang. Kleuters die om 15.45u nog niet werden opgehaald 

en niet zijn ingeschreven wachten op het secretariaat.  

Voor meer info:  Buitenschoolse Kinderopvang 

Jozef Van Cleemputplein 3  

2850 Boom  

Tel. 03/459 22 10  

bko@ocmwboom.be 

 

Kleding 

De kleuters komen keurig en verzorgd naar school.  

Om de kleuters voldoende te beschermen tegen zonnebrand tijdens de 

warme zomermaanden dragen ze lichte kledij die ten minste de 

schouders bedekt.  

Om veilig te kunnen spelen dragen de kleuters geen teenslippers.  

 

Medicatie op school 

De klasjuffen mogen op school geen medicatie toedienen aan 

kleuters. Wie echt ziek is en koorts heeft, blijft beter thuis.  

Indien een kleuter niet langdurig afwezig wil zijn en toch medicatie moet nemen, is een 

attest van de behandelende arts nodig. Vraag hiervoor een formulier aan de juf. 

 

Medisch onderzoek door het CLB 

Elke kleuter moet in bepaalde schooljaren verplicht op medisch onderzoek. 

In de loop van schooljaar 2019-2020 worden alle kleuters geboren in 2016 met hun 

ouders uitgenodigd op het CLB in Terhagen voor een medisch onderzoek door de 

schoolarts. We raden ouders aan om op deze uitnodiging in te gaan en aanwezig te zijn 

bij dit onderzoek.   

 

 

  



 

Middageten 

Vanaf schooljaar 2019-2020 eten de kleuters ’s middags in de klas samen met de juf.  

Na het eten spelen de kleuters op de speelplaats. 

 

 

We verwachten dat kleuters die tijdens de middag op school blijven 

zelfstandig kunnen eten.  

 

 

 

 

Naamtekenen 

Elk jaar blijven verschillende kledingstukken en spulletjes achter op school omdat er geen 

naam opstaat. Je kan dit vermijden door de naam van je kleuter duidelijk aan te 

brengen op de jas, sjaal, muts, handschoenen, brooddoos, drinkbeker,… Bij de jongste 

kleuters graag de wanten of handschoenen aan een touwtje door de mouwen. Zo hangen 

ze vast aan de jas en gaan ze niet verloren tijdens het spel. (lees ook verloren 

voorwerpen) 

 

                                         NAAM VAN DE KLEUTER EROP! 

 

 

                 

 

 

 

  



Ochtendspeeltijd 

Voor de veiligheid van alle kleuters en om een overzicht te kunnen houden over de kleuters 

die reeds op school aanwezig zijn maken we graag volgende afspraken: 

- Aan alle ouders vragen we om niet op de speelplaats te wachten tot de bel gaat. 

Van 08.15u tot 08.30u kan je wel met je kleuter tot aan de klas.  

- Ouders kunnen wachten aan het hek van de 

speelplaats maar zorgen ervoor dat de inkom 

van de speelplaats (het gangetje tussen de 

blauwe hekken) vrij blijft voor de veiligheid. 

Zo hebben we ook een beter overzicht van de 

kleuters die binnen en buiten gaan. 

- De kleuters spelen op de speelplaats, niet in 

de gangen of tussen de ouders die aan de 

trap staan te wachten.  

- De kleuters die op de speelplaats zijn, blijven 

op de speelplaats en gaan niet steeds terug 

naar de klas of naar hun ouders.  

 

Op tijd 

De schoolbel rinkelt om 8.30u. Een klasdag begint op de speelplaats in de rij of op de 

bank in het zaaltje.  

Ook voor kleuters is het belangrijk om op tijd op school te zijn. Dit wil zeggen dat ze voor 

de bel op de speelplaats moeten zijn. Kinderen die te laat op school komen starten de 

dag met een slecht gevoel. Ze hebben het dikwijls heel de dag emotioneel moeilijk. 

Daarenboven storen kleuters en ouders die laat binnenkomen het ochtendritueel en de 

andere kleuters in de klas.   

 

 

 

 

 

 

 

En als je het toch moeilijk vindt om op tijd te komen? 

       Zet je wekker 10 minuutjes vroeger. 

Leg alle kleren ’s avonds klaar. 

               Maak de boekentas van je kleuter de dag voordien. 

 

Het is fijn om op tijd 

op school te zijn!  

 



 

Overstap naar het eerste leerjaar 

Wanneer maken de kleuters de overstap naar het eerste leerjaar? 

Dit hangt af van het geboortejaar van de kleuters. Kleuters maken de overstap naar de 

lagere school op 1 september van het jaar dat ze 6 jaar worden.  

° 2014: 1 september 2020 

° 2015: 1 september 2021 

° 2016: 1 september 2022 

° 2017: 1 september 2023 

° 2018: 1 september 2024 

 

Privacy 

Op school maken we regelmatig foto’s van de kleuters. Deze foto’s worden gebruikt voor 

de werking in de klas, komen soms in de BAS-krant of worden op de website (blog) 

gepost.   

De nieuwe privacywetgeving verplicht ons echter om aan de ouders toestemming te 

vragen. Bij de start van het schooljaar krijgen alle ouders een brief waarmee je 

toestemming kan geven voor het maken en gebruik van foto’s in verschillende 

contexten. Ouders van kleuters die later instappen vullen de brief in tijdens het 

inschrijvingsgesprek.  

 

Reservekledij 

De jongste kleuters hebben steeds eigen reservekledij (onderbroek, broek, sokken, 

hemdje) in de klas liggen.  

Een ‘ongelukje’ kan ook bij oudere kleuters gebeuren. We doen de kleuter dan steeds 

reservekledij van de school aan. Gelieve deze reservekledij thuis te wassen en zo snel 

mogelijk terug aan de klasjuf te bezorgen.  

  

 

 

 

 

 

 

  



 

Rolpoort 

Bij de start en het einde van de schooldag kan het druk 

zijn aan de rolpoort in de Onze-Lieve-Vrouwstraat. Het 

is de hoofdingang van onze basisschool. Zorg ervoor 

dat je de doorgang niet blokkeert. Met een beetje 

geduld en respect geraken we allemaal binnen en 

buiten!  

Denk aan de veiligheid van onze kleuters. Blokkeer de rolpoort niet door 

ze tegen te houden wanneer ze naar beneden rolt. Als je te laat bent ga 

je via de ingang in de Bassinstraat. 

 

Schooltoeslag 

Kleuters die regelmatig naar school komen hebben recht op een schooltoelage van 

€103.70 per schooljaar. Om in aanmerking te komen voor deze schooltoelage moet je aan 

verschillende voorwaarden voldoen: 

- voltijds onderwijs volgen  

- een regelmatige leerling zijn (voor kleuters wil dit zeggen dat ze een minimum aantal 

dagen aanwezig moeten zijn) 

- het toegestane inkomen niet overschrijden 

Vanaf schooljaar 2019-2020 wordt de schooltoeslag automatisch 

toegekend. Ouders m geen formulieren meer invullen.  

Meer info over deze schooltoeslag en de voorwaarden vind je hier: 

https://www.vlaanderen.be/de-schooltoeslag-vanaf-schooljaar-2019-2020-groeipakket 

 

Schoolvakanties 

De schoolvakanties staan vermeld op de kalender die je bij 

de start van het schooljaar krijgt en op de website staat.  

Je kan de vakanties voor de volgende schooljaren ook 

raadplegen op: 

www.onderwijs.vlaanderen.be/nl/schoolvakanties-volgende-schooljaren 

 

 

Secretariaat 

Het secretariaat vind je op de eerste verdieping. Je kan er terecht met vragen over de 

schoolrekening of de inschrijving van een nieuwe kleuter. 

 

https://www.vlaanderen.be/de-schooltoeslag-vanaf-schooljaar-2019-2020-groeipakket
http://www.onderwijs.vlaanderen.be/nl/schoolvakanties-volgende-schooljaren


 

 

 

Speelgoed 

De kleuters brengen geen speelgoed van thuis mee naar school. In de klassen en op de 

speelplaats is er voldoende speelgoed om met te spelen.  

                        

 

 

Speel-o-theek 

Spelen is leren, leren is spelen. Al spelend leren kleuters de wereld kennen, leren ze tellen, 

samen spelen met andere kinderen,… 

Ouders kunnen op school speelgoed of een boekje ontlenen. Je mag het 1 of 2 weken 

bijhouden om thuis samen met je kleuter te spelen/lezen. Daarna breng je het weer terug 

naar de speel-o-theek en kan je iets anders kiezen.  

De speel-o-theek is vanaf eind september elke dinsdag open van 15.15u tot 15.45u. 

 

 

 

 

 

 

Speeltijd 

De kleuters hebben in de loop van de dag 

verschillende speeltijden buiten. In de 

voormiddag van 10.10u - 10.30u, ‘s namiddags 

van 14.30u - 14.45u. Tijdens deze momenten 

kunnen ze vrij spelen op de speelplaats. Om 

het spel uitdagend en boeiend te maken bieden 

we regelmatig spelmateriaal aan. Alle klassen hebben een beurtrol om op de 

avonturenspeelplaats te spelen. De kleuters kiezen vrij waarmee en met wie ze spelen.  

 

  



 

Sportzaal 

Alle kleuters gaan 2x per week een uurtje bewegen 

in de grote sportzaal. De kleuters van het 

Vogelnestje gaan sporten met meester Arne, de 

kleuters van de Bijenkorf de Vlindertuin met juf 

Chelsea. De kinderen van de Vuurtoren, de 

Duikboot, het Elfenbos en de Boomhut gaan sporten 

met juf Hilde en juf Chelsea. De dagen dat de kleuters bewegingsopvoeding hebben 

doen ze sportschoenen aan.  

 

Team kleuterschool 

 

 

 

leeftijd 

 

klasjuffen 

ambulante 

juf 

bewegings-

opvoeding 

kinder-

verzorging 

zorgcoördinatie 

beleidsondersteuning 

 

°2015 

+ 

°2016 

het Vogelnestje juf Mieke 

juf Klaar 

 

 

 

 

 

 

 

juf Chelsea 

meester Arne  

 

 

 

 

 

juf Chris 

 

 

 

 

 

 

 

 

juf Katrien 

de Bijenkorf juf Ann 

juf Kirsten 

 

juf Chelsea 

de Vlindertuin juf Ilse 

juf Kirsten 

 

 

°2013 

+ 

°2014 

 

de Vuurtoren juf Katleen 

juf Charlotte 

juf Chelsea 

 

 

juf Hilde 

 

juf Chelsea 

 

de Duikboot juf Marina 

juf Daniëlla 

het Elfenbos juf Nelly 

juf Daniëlla 

de Boomhut juf Katrin 

juf Charlotte 

juf Chelsea 

 

 

Tekentje 

Elke kleuter kiest bij de start van het schooljaar of bij het instapmoment een eigen 

tekentje. Met dit tekentje herkennen ze hun eigen kapstok, eigen werkjes, …. 

                                                        



     

 

 

Tussendoortje of 10-uurtje 

Voor het 10-uurtje kunnen de kleuters een koek 

of fruit en drinken meebrengen. Geen snoep of 

koeken met veel chocolade. Het fruit best 

geschild en gesneden in een doosje. 

Kleuters drinken op school geen frisdranken of andere 

suikerrijke drank. Het gezondste is water. Dit doe je best in 

een goed afsluitbare beker of een flesje.  

’s Ochtends leggen de kleuters hun koek/fruit/drinken in hun bakje aan de kapstok of in 

de klas.  

(lees ook Fruit en Water) 

 

Verjaardagen 

Op school worden geen individuele geschenkjes uitgedeeld. We 

kiezen ervoor om de verjaardag van de kleuter gezellig samen in de 

klas te vieren en er een leuk samenzijn van te maken. 

Willen jullie toch iets meegeven, kies dan uit deze mogelijkheden:  

koekje - cake - fruit - ijsje - pudding - yoghurt. 

         

Snoep, kauwgom, chips en grote taarten worden NIET uitgedeeld in de klas.  

                          

Om organisatorische redenen vragen we om met de klasjuf verder af te spreken.  

 

 

 

Verloren voorwerpen 

Ben je een sjaal, muts, wanten, brooddoos,….kwijt. Kijk dan eens in de 

inkomhal naast het speelzaaltje. Daar worden de gevonden voorwerpen 

verzameld in een doos. 

 



 

 

 

Voorlezen      

Voorlezen is niet alleen gezellig en leuk maar speelt ook een belangrijke 

rol in de ontwikkeling van een jong kind. Voorlezen is goed voor de 

taalontwikkeling: de kinderen leren nieuwe woorden en leren hoe een 

goede zin wordt opgebouwd. Door over het boek te praten worden 

kleuters gestimuleerd om actief met taal aan de slag te gaan. Daarnaast 

leren ze ook goed luisteren, stimuleert het de fantasie en de concentratie.  

 

Maak regelmatig een kwartiertje tijd om samen met je kleuter(s) in 

een (prenten)boekje te kijken of voor te lezen. 

 

 

 

Vragen 

Heb je vragen? Aarzel dan niet! 

Voor 08.30u of na 15.30u kan je met je vragen in de eerste plaats 

bij de klasjuf terecht.  

Daarnaast kan je tijdens de schooluren met je vraag ook terecht 

bij de zorgcoördinator, de directie of het secretariaat. 

 

 

 

Water 

Vanaf schooljaar 2017-2018 drinken de kleuters alle dagen water. De kleuters 

brengen zelf een flesje water mee naar school.   

 

 

 

 

Zakdoeken 

Graag enkel papieren zakdoeken mee naar school geven.  

 

  



 

 

Zindelijkheid 

Zindelijkheidstraining is in de eerste plaats een verantwoordelijkheid van de ouders. 

Bij de inschrijving hebben jullie info gekregen om thuis de zindelijkheid te stimuleren. 

Wanneer de peuter niet zindelijk is bij de instap worden de ouders uitgenodigd voor een 

gesprek. In samenspraak met de klasjuf en de kinderverzorgster bekijken we dan hoe we 

de zindelijkheidstraining thuis (ouders) en de ondersteuning op school best aanpakken.  

Uiteraard hebben we begrip voor een ‘ongelukje’. 

Bij kleuters die nog volop aan het oefenen zijn vragen we luierbroekjes aan te doen en 

geen luiers.  

         


