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Beste ouders en lieve kleuters
             
                                         
Welkom in onze kleuterschool! 

Ruim twee jaar geleden werd uw kind geboren. Met grote zorg 
en liefde omringd, kreeg het de kans om op te groeien tot een 
peuter. Tijd om zelf op ontdekking te gaan: in het huis, in de tuin, 
in de kribbe en bij oma en opa. Maar een peuter wordt een kleuter 
en verlegt zijn grenzen, zijn vragen en zijn noden. Je kind heeft 
nood aan meer ruimte, afwisseling, speelkameraadjes, nieuwe er-
varingen, nieuwe kennis.

Is de tijd gekomen om aan “school” te denken ? Dan sta je daar 
met de vraag : “Welke school ?”

Met deze onthaalbrochure stellen wij onze school even aan u voor 
en maken we je wegwijs in de werking van onze kleuterschool.

Veel leesplezier vanwege de directie en het kleuterteam.

Je mag zijn wie je bent, met je 
talenten en gebreken. 

Welkom in onze basisschool! Eén basisschool met drie locaties, 
maar wel met éénzelfde gedragen 
schoolvisie. 

Kansen tot differentiatie: spelen, 
werken op het niveau van het kind. 
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De voordelen van 
de kleuterschool

We maken 
SAMEN school

We zorgen dat je kind zich goed 
en thuis voelt bij hun nieuwe juf 
of meester.

We spelen samen. 

We maken nieuwe vriendjes.

We maken kennis met de 
klaspop “Jules”.

We spelen in de hoeken en doen 
zo nieuwe ervaringen op.

We maken tijd voor toilet-
bezoek.

We leren versjes, zingen en 
dansen. 

We vertellen verhaaltjes.

We bewegen voluit in de klas, 
in de bewegingszaal en op de 
speelplaats.
  
We gaan samen op ontdekking.

We experimenteren met 
beeldend materiaal: knippen, 
kleuren, schilderen, kleven,...

 • Begeleiding door een kleuterleerkracht die  
 de totale ontwikkeling stimuleert.

 • Activiteiten en hoekenaanbod dat aansluit bij de ervaringen  
 en de belangstelling van je kleuter: een rijk klasklimaat!

 • Een dagverloop afgestemd op de leeftijd van je kind.

 • Vriendjes om met te spelen en leren.

 • Een kindvriendelijke ruimte met een grote verscheidenheid aan   
 speelgoed en experimenteermaterialen.

 • Voldoende ondersteuning: een kinderverzorgster ondersteunt de  
 leerkracht bij de jongste kleuters, een zorgleerkracht bij de oudste  
 kleuters. 

 • Co-teaching: twee klassen die aan elkaar grenzen, werken en   
 spelen samen. Per leeftijd, of over leeftijden heen.  

“Je mag zijn 
wie je bent.”
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Wat leren we in de 
kleuterklas?

Jongste kleuters (instap- en eerste kleuterklas)

 • Samen spelen en samen delen.
 • Zich goed voelen en graag naar school komen.
 • Plezier beleven.
 • Vanuit spel nieuwe ervaringen opdoen.
 • Beeldend uiten: tekenen, kleven, knippen, en schilderen.
 • Eigen symbool herkennen.
 • Basiskleuren herkennen en benoemen.
 • Actief leren met klaspop “Jules”.
 • De wereld verkennen met alle zintuigen.
 • Dansen en bewegen vanuit “Peuterdans”.
 • Taal opnemen via liedjes, verhaaltjes, spel in de poppenhoek, ...
 • Veel bewegingskansen. 
 • Zelfredzaamheid stimuleren: zelf naar het toilet gaan, jas alleen  

 aan- en uitdoen, ...

Oudste kleuters (tweede en derde kleuterklas)

 • Zich kunnen uitdrukken via taal. 
 • Zelfstandigheid ontwikkelen door al doende te leren.
 • Opdrachten begrijpen en uitvoeren.
 • Waarden ontdekken: respect, behulpzaamheid en beleefdheid  

 tonen tegenover elkaar.

 • Een rijk spelaanbod via   
 allerlei speelhoeken.   
 Ontwikkelingskansen  
 creëren die de totale   
 ontwikkeling stimuleren. 
 • Beeldend uiten:  

 vormgeving, oog voor details  
 en ontwikkeling van fijne  
 motoriek.
 • Dansen en groot motorisch  

 bewegen vanuit “Schrijfdans”.
 • Gezelschapspellen spelen.
 • Spelen en zo elkaars   

 mogelijkheden en  
 beperkingen ontdekken. 
 • Verkennen van hoeveelheden  

 en letters. 
 • Drempelverlagende  

 activiteiten met 3K en 1L. 
 • Pret beleven in het zwembad.  

 (3K)
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Voor de eerste 
keer naar school

Het schooltasje

Wat heeft uw kleuter nodig 
voor een dagje “Sint-Joris” ?

 • Een stuk fruit voor het tien 
 uurtje en droge koek voor  
 de namiddagpauze.
 • Een degelijke  gevulde  

 drinkbus (geen zoete   
 dranken, enkel water).
 • Indien nodig een gevulde  

 brooddoos met  
 boterhammen.
 • Reservekledij: onderbroek,  

 lange broek en een paar   
 kousen. Dit reserve- 
 pakketje blijft op de   
 school.
 • Een zakdoek.

Schrijf de naam van je kleuter 
op het schooltasje, de 
brooddoos, het koekendoos-
je en drinkbus. Gelieve ook 
de kledij van uw kleuter te 
voorzien van zijn/haar naam. 

Hoe bereid ik mijn kind voor?

 • Laat je kind eens bij familie of vrienden  
 spelen. Zo went het aan spelen zonder  
 mama of papa. Je kind leert dat je   
 weggaat en weer terugkomt.
 • Vertel regelmatig over de kleuterschool.  

 Doe dat enthousiast, maar stel de school  
 ook niet overdreven positief voor.   
 Benadruk dat je kind al groot is.
 • Maak duidelijk wat er de eerste   

 schooldag zal gebeuren. Oefen samen  
 om de jas aan te doen en de boekentas dicht te maken. Zet de  
 boekentas in de woonkamer. Laat je kleuter eens drinken uit  
 een drinkbus of eten uit een brooddoos. 
 • Begin tijdig aan zindelijkheistraining, zodat je kleuter zindelijk is  

 bij de start van de kleuterschool.

Hoe neem ik afscheid aan de schoolpoort?

 • Hou het afscheid kort. Onstpan je en  
 wees vriendelijk. 
 • Vertel duidelijk aan je kind wie het  

 komt ophalen na schooltijd.
 • Vertel op voorhand duidelijk dat je  

 kind blijft eten op school en of dat het  
 naar de naschoolse opvang gaat.
 • Geef de lievelingsknuffel mee als dat  

 mag van de school. Best niet de   
 knuffel waar je kind ‘s nachts mee  
 slaapt. Als het die in de klas vergeet,  
 slaapt je kind ‘s nachts misschien niet.  
 Jouw zakdoek kan ook wonderen  
 doen.

“Joepie, sporten in 
onze turnzaal of op 
de speelplaats!”
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Wat heeft mijn kind na schooltijd nodig?

Laat je kind thuis even tot rust komen met 
een glas water en een stuk fruit. Je kind is 
misschien moe of prikkelbaar na een dag 
op school. 

Toon belangstelling voor wat je kind vertelt. 
Wat heeft je kind die dag op school gedaan? 
Panikeer niet als je kind niet veel vertelt. 

Geef je kind je volledige aandacht. Speel 
een spelletje, lees een verhaal voor of 
speel even samen. Jij bent hét voorbeeld 
voor je kind. Je kind leert van wat jij doet. 

Volg elke avond dezelfde volgorde van 
activiteiten. Kinderen houden van voor-
spelbaarheid. Dat geeft hen een veilig 
gevoel. 

Een dag uit het leven van een kleuter

“Op onze speelplaats 
kan je klimmen, 
klauteren en lopen.”

7.00 uur tot 8.00 uur:  voorschoolse opvang
8.00 uur tot 8.30 uur:  spelen op de speelplaats
8.30 uur tot 10.10 uur:   activiteiten in de klassen
10.10 uur tot 10.30 uur:   pauze op de speelplaats
10.30 uur tot 12.10 uur:  activiteiten in de klassen
  
12.10 uur tot 12.35 uur en  
12.35 uur tot 13.00 uur:                  eetgelegenheid op school
13.00 uur tot 13.20 uur:   spelen op de speelplaats

13.20 uur tot 14.10 uur:  activiteiten in de klassen
14.10 uur tot 14.30 uur:   pauze op de speelplaats
14.30 uur tot 15.25 uur:  rustige afsluiter in de klas

15.25 uur tot 15.45 uur:    vertrek van de kinderen naar 
     huis
15.45 uur tot 18.00 uur:    naschoolse opvang
 
De schoolpoorten zijn gesloten om 18 uur, op woensdag om 13 
uur.
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Belangrijk om te weten
 
Voor- en naschoolse opvang 

Op elke vestiging wordt de voor- en naschoolse opvang op 
dezelfde wijze georganiseerd.

Van 07u00 tot 08u00
Van 15u45 tot 18u00

Voor de jongste kleuters van kleutervestiging ‘Hinxelaar’ is er 
opvang voorzien in lokaal Kiekeboe (HX2). Voor de oudste kleuters 
& 1L in de kleine speelzaal (HX4). Kiekeboe vindt u rechts van de 
ingang van kleuterschool Hinxelaar. 

In kleutervestiging Tuimeling is er ook opvang voorzien in de  
polyvalente ruimte van de school. 

In de lagere school (Mechelse steenweg) blijven kinderen tot 
17u25. Nadien sluiten ze aan bij Hinxelaar 2 tot 18u. 

Opvang op woensdagnamiddag en op vrije dagen

Op  woensdagmiddag  is  er opvang in de school tot 13u00. Op 
woensdagnamdiddag en vrije dagen kan je terecht bij de  

“Wat fijn dat de opvang op eigen 
school georganiseerd wordt.” 

 
 
 
 
gemeentelijke opvangdienst 
’t Appelboompje. Inschrijven is nood-
zakelijk, via de webshop http://webshop.
willebroek.be. 

Zindelijkheid

Het is wenselijk dat je kind zindelijk is als hij of zij instapt. Jullie zijn als 
ouders, in de eerste plaats verantwoordelijk voor de zindelijkheids-
training. De school is geen voorstander van pamperbroekjes. De 
school biedt een zindelijkheidsbrochure aan met tips en adviezen. 
Zijn er nog zindelijkheidsproblemen bij de instap, informeer de juf 
en ga samen in overleg voor verdere aanpak.  

Jarig zijn op school

Hoera … voor de jarige!

De jarige kleuter mag iets meebrengen 
(cake, nicnac, wafeltjes, …) om samen in de 
klas uit te delen en op te eten. Gelieve geen 
snoep mee te geven. 

Er mogen geen cadeautjes meegebracht 
worden om uit te delen in de klas ! 
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Communicatie met ouders
Contacten met ouders

Wij blijven geregeld met u in contact door: 

 • Ons digitaal communicatieplatform GIMME: infobrieven van de  
 klas of school, het schoolkrantje (Scholierke), verslagen van de  
 activiteiten die de kinderen doen, welke activiteiten er gepland  
 staan, foto’s van activiteiten/klas.

 • Het ‘Opendeurtje : hier kan je kind vooraf kennis maken met de  
 juf en een uurtje spelen in de klas. Ouders zijn ook welkom.

 • Infomoment voor de ouders (begin schooljaar): de juf legt de  
 klaswerking uit. 

 • Koffie en ontmoetingsmoment voor ouders tijdens de eerste  
 schooldag of bij de start in het eerste leerjaar. 

 • Individueel oudercontact: samen   
 met de juf de ontwikkeling van je kind  
 bespreken.

 • Een schoolevenement: waar de   
 kinderen optreden of het werk van de  
 kinderen wordt voorgesteld. 

 • De dagelijkse ontmoetingen aan de schoolpoort.Vragen over  
 het klasgebeuren stel je aan de juf of meester. Vragen over  
 het schoolgebeuren bespreek je met de zorgcoördinator of de  
 directeur. 

 • Via onze website: hier vind je foto’s van  
 schoolactiviteiten, de schoolkalender en  
 de voorstelling van onze school (peda- 
 gogisch project). 

Wij organiseren allerlei leuke activiteiten 
en betrekken onze ouders regelmatig in de 
klas. 

Werkgroepen

Op onze school is er participatie vanuit de 
ouders. Ouders en leerkrachten werken 
vanuit werkgroepen samen: mosselfeesten, 
schoolevenement, hulp bij klussen, school-
raad, ... 

Lokaal adviescomité

Personeel, ouders, experten en leden van 
het bestuur denken samen met de directies 
na over het beleid van Sint-Joris.
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GEHEUGENSTEUNTJE

Inschrijvingen

Onze school volgt de inschrijvingsprocedure van het LOP, regio 
Willebroek. Meer info over de tijdslijn van inschrijven vind je op 
onze website of via de brochure van de gemeente die je toege-
stuurd wordt. 

Wat breng je mee bij inschrijving?

 -  KidsID of de ISI+kaart van het kind
 -  Een klevertje van de mutualiteit (van je kind)

Begin schooljaar 2021-2022

Kinderen mogen naar school komen vanaf de leeftijd van 2 jaar en 
6 maanden en er zijn 6 vaste instapmomenten :

 • De eerste dag na de zomervakantie
 • De eerste dag na de herfstvakantie
 • De eerste dag na de kerstvakantie
 • Op 1 februari
 • De eerste dag na de krokusvakantie
 • De eerste dag na de paasvakantie
 • Na Hemelvaart

(vanaf de leeftijd van 3 jaar geldt deze regel niet meer)

Wij werken samen

Wij zijn onderdeel van KITOS, Katholieke Scholengroep regio 
Mechelen. Door onze expertise te delen kunnen we de overgang 
van het basisonderwijs naar het secundair onderwijs beter 
voorbereiden. Samen kunnen we onze middelen, financiën en 
competenties efficiënter inzetten om kwaliteitsvoller onderwijs 
aan te bieden. 

Meer informatie? Neem een kijkje op de website www.kitos.be.
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=  kwaliteit en katholiek

=  individu en innovatie

=  talentgericht

=  openheid en onderwijs

=  solidariteit



 

Mechelsesteenweg 226
2830 Blaasveld
T 03 886 57 09

www.sintjorisblaasveld.be
info@sintjorisblaasveld.be


