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Hallo, mama of papa van een kleine 
uk. Binnenkort mag die voor het eerst 
naar school. Dat bijzondere moment 
bezorgt je misschien ook veel vragen. 
Daarop willen we hier een antwoord 
geven. Met praktische tips, en 
duidelijke informatie.  
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Wanneer mag mijn kind naar school? 
Als je kind twee jaar en zes maanden is, mag het naar de 
kleuterschool. Het kan op 7 instapdagen starten.  

Op de eerste schooldag ...  

- na de zomervakantie 
- na de herfstvakantie 
- na de kerstvakantie 
- na 1 februari 
- na de krokusvakantie 
- na de paasvakantie 
- na Hemelvaartsdag 

Is je kind drie jaar of ouder of start het in het buitengewoon onderwijs? Je 
mag kiezen op welke schooldag hij start. 

• Bereken de instapdatum voor je kleuter 
• Ga naar www. onderwijs.vlaanderen.be en typ instapdatum in het 

zoekveld.  

• Tel samen af naar de eerste schooldag. �Maak de tijd tastbaar voor je kind met een aftelkalender. Je vindt er eentje op 
www.klasse.be/naarschool 
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Inschrijven van je kleuter:  
 
Enkele weken voor de instapdatum nodigen we de kleuters van de 
gemeente uit om een kijkje te nemen in de peuterklas. Dit is het moment 
waarop je de juf leert kennen. De  directeur toont je ook de school en er is 
kans tot  inschrijven. Breng een officieel document mee waaruit de juiste 
schrijfwijze van de naam en de geboortedatum van je kind blijkt. Dat kan 
een kids-ID , trouwboekje of een uittreksel uit de geboorteakte zijn. 
 
Wanneer kan je komen piepen in ons 
peuterklasje? 
Je bent welkom tussen 14.00 en 15.30 op de volgende dagen: 
 
 Dinsdag 17 oktober ’17 voor peuters die starten na de herfstvakantie. 
 Maandag 11 december’17 voor peuters die starten na de kerstvakantie. 
 Dinsdag 16 januari ’18 voor peuters die starten na 1 februari en krokus. 
 Maandag 19 maart ‘18 voor peuters die starten na de paasvakantie. 
 Maandag 23 april ’18 voor peuters die starten na Hemelvaart. 
 Maandag 11 juni ’18 voor peuters die starten op 1 september. 
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 Tips voor een goede boekentas: 

- Kies een opvallende kleur. Zo vinden jij en je kleuter de tas gemakkelijk 
terug tussen de andere. 

- Kies er eentje die je kleuter zelf open en dicht kan doen. 
- Test of de tas nog gemakkelijk sluit als ook de brooddoos, de knuffel 

en de drinkbus erin zitten. 
- Een muts, sjaal, trui of brooddoos : die gaan minder snel verloren als je 

de naam van je kind erin schrijft. 
- Denk aan een reserve broekje, slip en kousjes. 
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Mijn kind is ziek. Wat nu?  

Thuisblijven of naar school?  

Als je kleuter licht verkouden is, hoef je hem niet thuis te houden. Heeft hij koorts? Dan blijft hij het 
best thuis tot hij genezen is.  

Waar vind ik opvang?  

• Werkende ouders kunnen een beperkt aantal dagen omstandigheidsverlof opnemen. 
Informeer ernaar bij je werkgever.   

• Sommige ziekenfondsen, OCMW‘s, gemeenten en werkgevers organiseren opvang voor zieke 
kinderen. Zoek dit het best uit bij het begin van het schooljaar. Zo weet je meteen wie je kan 
inschakelen als je kind ziek blijkt.  

�Is een doktersbriefje nodig? 

• Nee, dat is tot de derde kleuterklas niet nodig. Het is wel fijn als je de school verwittigt dat je 
kleuter niet komt.   
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Wat heeft mijn kind ’s avonds nodig?  
Naar school gaan is een grote verandering. Misschien is je kleuter die eerste weken sneller 
moe, weent hij vaker of plast hij weer in bed. Bespreek dat zeker met de juf of meester. 
Vaak gaan die problemen na een overgangsfase over.  

Wat kan je nog doen?  

• Laat je kind even tot rust komen. Met een glas water en een stukje fruit. Of 

door eventjes te spelen. Je kind is misschien moe en prikkelbaar. Heb daar 

begrip voor.   

•  Toon belangstelling voor wat je kind vertelt. Wat heeft het gedaan en wat voelt 

het? Panikeer niet als je kind niet veel vertelt. � 
• Geef je kind je volledige aandacht. Knuffel, lees een verhaaltje voor of speel 

verstoppertje. Je kind leert veel van wat jij doet. Jij bent zijn voorbeeld. Maak 

elke dag even tijd om samen iets te doen.   

•  Volg elke avond dezelfde volgorde van activiteiten. Kinderen houden van 

regelmaat. � 
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In de speelhoeken leert je kind  

•gevoelens uiten   

•fantasie gebruiken   

•speelgoed op de juiste plaats opbergen  

•openstaan voor nieuwe dingen  

        
 

 

 

 

 

 

 

 

Wat leert mijn kind in de eerste klas?  

Alle kinderen leren dezelfde dingen in de kleuterschool. Elke juf of meester moet met dezelfde doelen werken.  
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Aan de tekentafel leert je kind  

• eenvoudige opdrachten begrijpen en uitvoeren  

• nieuwe woorden oefenen zoals ‘meer’ en ‘groter’ 

 • controle krijgen over fijne bewegingen zoals bij het kleuren  

• afspraken nakomen, bijvoorbeeld onder elke tekening een       

stempel zetten  

In de kring leert je kind  

• naar anderen en naar verhalen luisteren  

• zelf iets vertellen  

• zijn beurt afwachten  

• nieuwe woorden gebruiken  
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	Tijdens de turnles leert je kind  

• lopen en stoppen voor een hindernis  

• springen en evenwicht houden  

• eenvoudige afspraken maken in kleine groepjes  


