
Beste ouders, 
 

Uw kapoen mag binnenkort voor de eerste keer naar school!! 
Met deze brochure willen we u wegwijs maken in onze school en in onze 
kleuterklassen. 
 
Neem deze brochure rustig door. Heeft u nog vragen… dan kan u altijd bij ons 
terecht. 
 
Alle info kan u ook terugvinden op onze website www.debergop.be 
Via deze website kan u naar de klasblogs. Foto’s geven u een mooi beeld van            
“het leven zoals het is… de kleuterklas”. 
 
De directeur en de kleuterleerkrachten 
 
Waarom naar de kleuterschool? 
 
In een toffe, warme en sfeervolle omgeving beogen we een totale 
persoonlijkheidsontwikkeling van uw kleine spruit. 
 

 
     
 
Zes pijlers krijgen onze aandacht: 
 

 de taalontwikkeling 

 de sociaal-emotionele ontwikkeling 

 de lichamelijke of motorische ontwikkeling 

 de zelfredzaamheid 

 de verstandelijke ontwikkeling 

 de christelijke waarden 
 
 

http://www.debergop.be/


 
Een kind heeft behoefte om: 
 

 zijn ervaringswereld uit te breiden 

 actief  bezig te zijn 

 contact te hebben met leeftijdsgenootjes 
 
De kleuter leert anderen respecteren. Hij wordt weerbaarder en leert rekening 
houden met andere karakters. Hij leert samen spelen. Ook zijn/haar beurt afwachten 
hoort er bij. 
 
In een kindvriendelijke ruimte creëren we heel wat mogelijkheden en kansen tot 
ontwikkeling. De kleuterleidster begeleidt, stuurt bij waar nodig en omringt uw 
kleuter met de beste zorgen. 
 

 
 
Is mijn kind schoolrijp? 
 
 Om te weten of uw kind schoolrijp is, kan u zich het volgende afvragen:   

 Kan mijn kind zijn naam zeggen? 

 Kan het zeggen wanneer het naar het toilet moet? 

 Kan het even van mama of papa gescheiden zijn? 

 Kan het met een vork eten? 

 Kan het zijn jas uitdoen? 
 

Kinderen die 2 jaar en 6 maanden zijn mogen bij de eerstvolgende instapdag naar de 
kleuterschool. De overheid stimuleert ouders om hun kinderen zo regelmatig 
mogelijk naar school te sturen. Een boeiende wereld gaat ongetwijfeld voor ze 
open. Ouders kennen uiteraard hun eigen kind. Bepaalde peutertjes zijn er nog niet 
aan toe om reeds hele dagen school te lopen. Voor de regelmaat adviseren we om ze 
toch steeds in de voormiddag te brengen. In de namiddag kunnen ze dan thuis 
genieten van een middagslaapje.  



Indien je peuter naar school komt, hopen we dat hij/zij zindelijk is. Wanneer de juf 
voortdurend moet bezig zijn met het verschonen van  de kinderen die niet zindelijk 
zijn, kan ze haar pedagogisch werk niet naar behoren vervullen. Als een kindje 
absoluut nog niet  zindelijk is, kan dit erop wijzen dat de eerste instapdag net iets te 
vroeg komt.  Dan vragen we vriendelijk de zindelijkheidstraining nog wat verder te 
zetten en het schoollopen misschien eventjes uit te stellen, want ouders blijven in de 
eerste plaats  verantwoordelijk voor de zindelijkheidstraining van hun kind.  We 
kunnen u wel met raad en daad bijstaan en begeleiden indien u dat wenst. 

 

 

Wanneer mag een kind naar school? 
 
De leeftijd van het kind moet minimum 2 jaar en 6 maanden zijn. Vanaf die leeftijd 
mag een peuter naar school op de daaropvolgende instapdatum. 
De instapdata zijn: 

 eerste schooldag in de maand september 

 na de herfstvakantie 

 na de kerstvakantie 

 eerste schooldag in de maand februari 

 na de krokusvakantie 

 na de paasvakantie 

 na de hemelvaartvakantie 
 
Wij vragen u de SIS-kaart binnen te brengen voor de nodige kopie. 



 
 
 
Een goede voorbereiding. 
 
Een peuter kan je best voorbereiden op de grote stap.  
 
Enkele tips: 

 nodig eens andere kinderen uit om te spelen 

 kom op voorhand eens een kijkje nemen in de klas ; u wordt enkele weken 
vooraf uitgenodigd 

 vertel af en toe over de school 

 prijs uw peuter dat hij/zij al naar school mag 

 wen uw kind aan het uur van opstaan 

 hou ook rekening met het uur van slapengaan (te weinig slaap = 
concentratieproblemen) 

 
Het volgen van een duidelijke consequente gewoonte voorkomt problemen. 

 

 



 
De eerste schooldag!!! 
 
Daar horen vaak wel traantjes bij… Je kind loslaten is niet gemakkelijk. Maak het 
afscheid daarom niet te moeilijk. Neem vriendelijk, kort en vastberaden afscheid. En 
maakt u zich geen zorgen; zodra u weg bent, verdwijnen ook stilaan de traantjes. 
 
Het kind is na de schooldag soms vermoeid en prikkelbaar of lastig of zwijgzaam. 
Geef het tijd en rust om al die nieuwe prikkels te verwerken; ieder kind reageert op 
zijn eigen manier. Heeft uw kind geen nood om te vertellen, verplicht het dan ook 
niet. 
 
En wees gerust, alle eventuele probleempjes zijn tijdelijk in deze aanpassingsperiode. 

 
 

 

De peuterklas. 
 
Soms kiezen we er voor om de peutertjes in een apart klasje (de bumbaklas) op te 
vangen onder begeleiding van de kinderverzorgster. In die kleine groep worden 
activiteiten georganiseerd specifiek voor hun leeftijd of worden vaardigheden 
geoefend die een intensieve, meer individuele begeleiding nodig hebben.  
 

 



Begin en einde van de schooldag. 
 
Een schooldag loopt van  08.40 tot 11.50 en van 13.15 tot 16.00. Op vrijdag 
eindigt de school om 15.00. 
 
Er is toezicht op de speelplaats: 

 ’s morgens vanaf 08.00 

 ’s middags na school tot 12.00 (Kinderen die niet op tijd zijn afgehaald 
worden opgevangen in de schoolrefter.) 

 ’s middags vanaf 13.00 voor kinderen die NIET op school eten 

 ’s middags doorlopend voor de schooleters 

 ’s avonds tot 16.15 (op woensdag tot 12.05 en op vrijdag tot 15.15) 
 
Gelieve uw kind OP  TIJD naar school te brengen. Zo kunnen de activiteiten ook 
tijdig aanvatten en hoeft u het onthaal niet te storen. Van bij het begin van de dag 
worden belangrijke afspraken gemaakt, taken verdeeld,… Het is dus zeer belangrijk 
dat uw kleuter op tijd aanwezig is. 
 
U kan uw kleuter opwachten aan de gele lijn op de speelplaats. We vragen u om uw 
kind dan bij u te houden en het dan niet meer te laten rondlopen op de speelplaats. 
Zo heeft de juf een beter overzicht om de veiligheid te kunnen garanderen. 

 
 

Kinderopvang 

 
Er is voorschoolse opvang vanaf 7.00 op school.  
De naschoolse kinderopvang op school is tot 18.30  
Op woensdag gaat de naschoolse opvang door in kinderclub De Schildpad – 
Anzegem. De kinderen worden er per bus gebracht. 
De voor – en naschoolse opvang is een organisatie van de gemeentelijke dienst 
Buitenschoolse Kinderopvang Anzegem. 
De kostprijs bedraagt  € 0.89  per begonnen half uur. 
   
  



 
 

Ik ben ziek! 
 
Een zieke of koortsige kleuter blijft het best thuis. Zo worden de andere 
klasgenootjes niet besmet.  
 
Ook indien uw kapoen medicatie moet nemen, dan blijft hij best even thuis totdat 
hij/zij genezen is. Leerkrachten mogen geen geneesmiddelen toedienen op school, 
tenzij op voorschrift van de dokter. Lekker knus in een warm bedje zal uw kapoen 
vlug weer beter worden. 
 
Mogen wij u vragen om een seintje te geven als uw kleine afwezig is. 
 
Aangezien  kleuters niet schoolplichtig zijn, is er geen doktersattest nodig. Kleuters 
die een jaartje overzitten, zijn in de derde kleuterklas wel leerplichtig en vallen onder 
de reglementering voor het lager onderwijs. 
 

 



 
Ik ben jarig! 
 
Verjaardagen worden in de klas uitgebreid gevierd! Een verjaardagskroon, een liedje, 
een dansje,…het hoort er allemaal bij.  
 
Een traktaat  mag, maar het moet sober zijn! 
Een zelfgebakken taart of een koekje is prima; ook een snoepje mag op deze speciale 
dag. De jarige mag zijn koekjes of snoepjes in de verjaardagsmand gieten om zijn 
klasgenootjes te trakteren. 
 
Speelgoed of rijkelijk gevulde individuele snoepzakjes kunnen wij niet aanvaarden.  
 
Uitnodigingen voor verjaardagsfeestjes worden niet op school uitgedeeld (tenzij de 
ganse klas wordt uitgenodigd); zo voorkomen we traantjes bij de kinderen die niet 
uitgenodigd worden. 
 

 
 

 

 
De speelplaats 
 
Om te voorkomen dat de kleuters overdonderd worden door het spel van de lagere 
schoolkinderen is er een afzonderlijk speeltijdmoment. Op de drukke momenten, van 
8.20 tot 8.40 en van 13.00 tot 13.15, wordt de speelplaats verdeeld. 
 
Bij slecht weer kunnen de peuters en eerste kleuters ’s morgens en tijdens de 
middagpauze  binnen blijven.            
 

 



 
 

 

 

 

Verloren voorwerpen 
 
Naamtekenen van de kledij en het materiaal is heel belangrijk en voorkomt heel wat 

verloren voorwerpen.  
 

 

 
 

 

 

 



Ieder zijn symbooltje! 
 
Elk kind krijgt zijn eigen symbool. Dit is een hulpmiddel voor het kind om zijn eigen 
materiaal te herkennen.  

 

 
 

 

 

Maaltijden en een drankje. 
 
Uw kind kan op school een warme maaltijd gebruiken. Daarvoor betaalt u voor uw 
kleuter € 2.35 (maaltijd € 1.70 + middagopvang € 0.60). Wie boterhammen 
meebrengt, neemt daarbij altijd soep en betaalt € 0.80 (soep € 0.15 + middagopvang 
€ 0.65). 
Bij de maaltijd krijgen alle kinderen water. 
We streven ernaar om de kinderen alles te laten proeven. 

In de voor – of namiddag krijgen de kinderen de kans om chocomelk  (€ 0.35) 
fruitsap (€ 0.40) te drinken. Ook water wordt dagelijks aangeboden in de klas, omdat 
het heel belangrijk is dat kinderen voldoende en regelmatig water drinken.  

 



Snoep! Mag dat? 
 
Neen, snoep is op school niet toegelaten (behalve als traktaat bij een verjaardag). 
Een droge koek (zonder chocolade) of een stuk fruit (appels graag geschild en geen 
sinaasappels) mogen wel. 
 

 
 

 
Fruit op school. 
 
Gezondheid is op onze school toch een klein stokpaardje. Naast het snoepverbod en 
het waterbeleid, krijgen onze kinderen iedere dinsdag een stuk fruit. Het wordt ons 
aangeboden door de ouderraad en met liefde geschild of gepeld door onze 
fruitoma’s/mama’s.  
 

 
 

In de schooltas. 
 

Mogen wij vragen om bij de allerkleinsten reservekledij (slipje, broekje, sokjes) in de 
boekentas te steken.  
Een schooltas op wieltjes raden we af; dit om praktische redenen en om 
veiligheidsredenen. 



 

 
 

Heen– en weermapje 
 
In het heen- en weermapje vindt u de liedjes, versjes en werkjes van uw kleuter,  zo 
kan u als ouder de activiteiten van uw kind volgen. 
 
Indien u een belangrijke mededeling hebt i.v.m. schooleten of kinderopvang of … 
vragen wij om een briefje vast te plakken aan de koek zodat het zeker door de 
leerkracht gelezen wordt. 

 
 
                     
Betalingen 
 
Op het einde van de maand  krijgt uw kind een factuur met overschrijvingsformulier 
mee. Gelieve deze binnen de 10 dagen te vereffenen. 



 

 
 

 CLB ? oudercontact? 
 In het 1ste  en 2de trimester zal u uitgenodigd worden voor een oudercontact. 
 
Wij proberen uw kind zo goed mogelijk te begeleiden en te volgen.  
In de 2de  en de 3de kleuterklas worden reeds taal- en rekentesten afgenomen. Deze 
testen stellen ons in staat uw kleuter goed op te volgen en eventuele problemen snel 
te ontdekken. 
 
Indien er bepaalde problemen vastgesteld worden,  zal de leerkracht  u contacteren 
en het probleem ook voorleggen op het MDO (= multi - disciplinair overleg). Daar 
kan voorgesteld worden om het CLB in te schakelen. In overleg met de ouders wordt 
dan contact opgenomen met het CLB.  
 

 
 



Mensen spreken mensen. 
 

Misverstanden kunnen gemakkelijk voorkomen worden door een gesprekje met 
de leerkracht of de directie. Aarzel niet om naar ons toe te komen als er u iets van 
het hart moet. 

 

 

      

We wensen uw kind een heel fijne schooltijd toe en 

 danken u, ouders, voor het vertrouwen! 

Tot 

binnenkort! 


