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Zelfredzaamheid/taalontwikkeling/tijdsbesef/motoriek,… ontwikkelen, 
sociaal-emotionele ontwikkeling,…

❖ JASSEN UIT
❖ SCHOOLTAS LEEGMAKEN 
❖ VRIJ SPEL – moment
❖ KINDJE VAN DE DAG aanduiden a.d.h.v. spelletje
❖ KALENDERS
❖ VERTELRONDE
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KLEUTERKLAS DAGVERLOOP

Aandacht voor symbolen/pictogrammen,
zelfredzaamheid/taalontwikkeling/tijdsbesef/motoriek,… ontwikkelen

❖ DAGKALENDER 
❖ WEEKKALENDER
❖ WEERKALENDER
❖ AANWEZIGHEIDSKALENDER
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Nastreven van ontwikkelingsdoelen door allerlei activiteiten:
TAAL – LO - WISKUNDE – WERELDORIENTATIE - MUZISCHE VORMING 
(Daar gaan we later in deze PowerPoint uitgebreider op in.)

❖ BEGELEIDE GROEP: 
❖ ZELFSTANDIGE GROEP: vrij spel en hoekenwerking

OF 
❖ GROEPSACTIVITEIT: bijv. waarneming, spel (beweging, taal, wis.,…), verhaal, 

versje, lied, … 
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Tussendoortje in de klas: samenhorigheid, geborgenheid, zelfredzaamheid,…

❖ water en fruit (/groente) of koek 
❖ toiletgebeuren
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Samen spelen op de speelplaats/speeltuin: samenhorigheid, geborgenheid, 
zelfredzaamheid,…

❖ fietsparcours, bij mooi weer in de zandbak, spelenkoffers, voetballen en andere 
spelletjes
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IN DE 
KLEUTERKLAS DAGVERLOOP

Middagpauze: samenhorigheid, geborgenheid, zelfredzaamheid

❖ warme maaltijd of boterhammen (met ev. soep) in de eetzaal
❖ kleuters eten eerst, (nadien pas kinderen van het lager)
❖ kleinsten worden extra begeleid door juf en kinderverzorgster of toezichter
❖ kinderen van 3de graad helpen de kleuters bij het aantrekken van de jassen,…
❖ samen spelen op de speelplaats/speeltuin
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TAAL – LO - WISKUNDE – WERELDORIENTATIE - MUZISCHE VORMING 

❖ AFWERKEN ACTIVITEITEN VOORMIDDAG
❖ HOEKENWERKING (+vrij spelen in de verschillende hoeken van de klas)



Peuters en 
1K

IN DE 
KLEUTERKLAS DAGVERLOOP

Tussendoortje in de klas: samenhorigheid, geborgenheid, zelfredzaamheid,…

❖ water en fruit (/groente) of koek 
❖ toiletgebeuren
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Samen spelen op de speelplaats/speeltuin: samenhorigheid, geborgenheid, 
zelfredzaamheid,…

❖ fietsparcours, bij mooi weer in de zandbak, spelenkoffers, voetballen en andere 
spelletjes
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❖ KALENDERS
❖ VERHAAL – SPEL – LIED – DANS/BEWEGING
❖ SCHRIFTJES
❖ BOEKENTASSEN KLAARMAKEN
❖ JASSEN AAN 
❖ naar huis of buiten spelen en daarna naar onze opvangmoeke (in de studie)
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IN DE 
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❖ LUISTEREN: naar opdracht, verhaal, naar juf en naar elkaar, geluiden 
onderscheiden,…  

❖ SPREKEN: vertelprenten, over eigen ervaringen praten, spreekdurf,…
❖ LEZEN: boekjes verkennen bijv. in boekenhoek, prenten in juiste volgorde leggen,…
❖ SCHRIJVEN: schrijfpatronen met grote bewegingen uitvoeren,…
❖ TAALBESCHOUWING: geleerde woorden/begrippen toepassen in verschillende 

contexten, ervaringen beschrijven en verklaren,…
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IN DE 
KLEUTERKLAS VERSCHILLENDE ACTIVITEITEN

Volgende onderdelen komen aan bod zowel in de turnles te Gavere, als tijdens allerlei 
bewegingsmomenten in de klas en buiten
❖ MOTORISCHE COMPETENTIES: bijv. bewegingen nabootsen, reageren op bep. 

signaal, reageren op ritme, hindernissen nemen
❖ KENNIS EN INZICHT IN BEWEGEN: eigen fantasie toepassen binnen een 

bewegingsactiviteit,…
❖ ZELFCONCEPT EN SOCIAAL FUNCTIONEREN BINNEN BEWEGINGSSITUATIES: 

spelend bezig zijn met bewegingen, eigen bewegingen tonen,…
❖ GEZOND EN VEILIG BEWEGEN: plezier beleven aan spelletjes, lenigheid oefenen,…
❖ WATERGEWENNING: spelen met water, 
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❖ GETALLEN: handelend tellen,…
❖ METEN: voorwerpen vergelijken en ordenen, tijd: nu, ervoor, erna,…
❖ MEETKUNDE: patroon van vormen verder zetten,…
❖ STRATEGIEEN EN ATTITUDES: praktisch een wiskundig probleem aanpakken,…
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Peuters en 
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IN DE 
KLEUTERKLAS VERSCHILLENDE ACTIVITEITEN

❖ NATUUR: geuren, kleuren, smaken en gevoel herkennen, lichaamsdelen 
benoemen,…

❖ TECHNIEK: verschillende materialen, constructies ontdekken,…
❖ MENS: eigen gevoelens herkennen, uitdrukken en benoemen,…
❖ MAATSCHAPPIJ: beroepen eenvoudig omschrijven,…
❖ TIJD: begrippen gisteren, morgen, dagverloop,…
❖ RUIMTE: een afgesproken plaats terugvinden, zelfstandig materialen op juiste plek 

terugplaatsen,…
❖ VERKEER: op uitstap onder begeleiding oversteken, een fluohesje dragen,…
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IN DE 
KLEUTERKLAS VERSCHILLENDE ACTIVITEITEN

❖ BEELD: schilderen, knutselen, vormgeven met verschillende materialen,…
❖ MUZIEK: luisteren naar en maken van muziek, spelen met ritme en melodie, 

zingen,…
❖ BEWEGING: eenvoudige kinderdansjes, bewegen met klasgenootjes,…
❖ DRAMA: doen-alsof-spelletjes, uitbeelden, expressie,…
❖ MEDIA: kijken naar filmpje, spelletje op de iPad, navertellen van voorstelling,…
❖ ATTITUDES: genieten van fantasie,…
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❖ uitstap passend binnen een bepaald thema of de  
leefwereld van het kind (bijv. op bezoek bij de 
bakker/opa, kinderboerderij, Doran Marijke,…)

❖ uitstap als impressiemoment binnen een bepaald thema
❖ ook klasdoorbrekende uitstapjes: musical, zoektochtje, 

schoolreis,…
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ONTHAAL 

BORDEN EN 
KALENDERS

ACTIVITEITEN

TUSSENDOORTJE

SPEELTIJD

ACTIVITEITEN

DOELEN: o.a. meer zelfstandigheid / hogere doelen stellen

❖ Zelf schriftje uit schooltas halen, op themablaadje openen 
en op afgesproken plek leggen 

❖ Extra borden en kalenders: zoals takenbord, maandkalender 
en seizoenskalender, verjaardagen,…

❖ Borden, kalenders: minder concreet/ meer abstract, 
aandacht groeiend tijdsbesef 

❖ Symbolen: idem borden en kalenders
❖ Onthaal: soms eerst even hoekenwerk zoals in 1K, maar 

meestal sneller overgang naar activiteiten
❖ Tussendoortje: meer zelfstandigheid en in kortere 

tijdsspanne
❖ Activiteiten: meer in groepen en zelfstandiger aan het werk 

(na ev. instructiemoment)

GRADATIE P/1K        2K/3K 
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ONTHAAL 
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KALENDERS
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TAKENBORD
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AANDACHT VOOR 
ONTLUIKENDE 
GELETTERDHEID/
GECIJFERDHEID

GRADATIE 
SYMBOLEN 
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IN DE 
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GRADATIE P/1K - 2K/3K
❖ LUISTEREN: personages aanduiden in een verhaal, gericht luisteren,…
❖ SPREKEN: verhaal herformuleren a.d.h.v. prenten, spreken bij foto’s, 

telefoongesprek voeren,…
❖ LEZEN: letters ontdekken en herkennen,…
❖ SCHRIJVEN: ontluikende geletterdheid: letters knippen uit tijdschrift, 

gelijkenissen van letters in woorden herkennen,…
❖ TAALBESCHOUWING: spelletjes met aandacht woorden/klanken/letters,…



2K en 3K

IN DE 
KLEUTERKLAS



2K en 3K

IN DE 
KLEUTERKLAS VERSCHILLENDE ACTIVITEITEN

GRADATIE P/1K - 2K/3K
❖ MOTORISCHE COMPETENTIES: ervaringen opdoen met links en rechts, evenwicht 

behouden op been,…
❖ KENNIS EN INZICHT IN BEWEGEN: lichaams-, ruimte- begrippen toepassen tijdens 

het bewegen
❖ ZELFCONCEPT EN SOCIAAL FUNCTIONEREN BINNEN BEWEGINGSSITUATIES: 

spelregels kunnen opvolgen,…
❖ GEZOND EN VEILIG BEWEGEN: uithoudingsvermogen verder ontwikkelen
❖ WATERGEWENNING: gewenning in zwembad vanaf 2de trimester in 2K/3K
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2K en 3K

IN DE 
KLEUTERKLAS VERSCHILLENDE ACTIVITEITEN

GRADATIE P/1K - 2K/3K
❖ GETALLEN: getalbeelden en cijfers leren herkennen
❖ METEN: begrippen meer, minder, evenveel,…
❖ MEETKUNDE: moeilijkere puzzels, vormen herkennen, begrippen uitbreiden: 

hoek, lijn, achterkant, ver-dichtbij,… 
❖ STRATEGIEEN EN ATTITUDES: meer zelfstandig oplossingen zoeken voor een 

wiskundig probleem
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IN DE 
KLEUTERKLAS VERSCHILLENDE ACTIVITEITEN

GRADATIE P/1K - 2K/3K
❖ NATUUR: bijv. levenscyclus van dier kunnen verwoorden
❖ TECHNIEK: zelfstandig een stappenplan kunnen uitvoeren
❖ MENS: zelfstandig taakverdeling in een groep afspreken
❖ MAATSCHAPPIJ: waardering kunnen uiten voor het anders-zijn van mensen
❖ TIJD: via o.a. kalenders tijdsbegrippen leren kennen: bijv. eergisteren, 

overmorgen, maanden, seizoenen,…
❖ RUIMTE: naam en gemeente leren verwoorden
❖ VERKEER: bijv. tijdens verschillende wandelingen ervaringen opdoen m.b.t.  

verkeersregels, risico’s in het verkeer leren kennen en verwoorden,…
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2K en 3K

IN DE 
KLEUTERKLAS VERSCHILLENDE ACTIVITEITEN

GRADATIE P/1K - 2K/3K
❖ BEELD: verder beeldvorming ontwikkelen,…
❖ MUZIEK: herkennen hoog-laag in muziek, verschillende instrumenten leren 

herkennen,…
❖ BEWEGING: eigen interpretatie van dansje maken,…
❖ DRAMA: zelf dramatisch spel uitspelen,…
❖ MEDIA: o.a. kunnen navertellen wat ze hebben ervaren in een toneelstuk, film,…
❖ ATTITUDES: zelfstandig materialen nemen en opruimen, die ze nodig hebben bij 

het vormgeven,…
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2K en 3K

IN DE 
KLEUTERKLAS VERSCHILLENDE ACTIVITEITEN

GRADATIE P/1K - 2K/3K
❖ uitstap passend binnen een bepaald thema of de leefwereld van het kind (bijv. 

Tuin van Kina (thema bijen), Doran Marijke (de kikker), toneelvoorstelling,…)
❖ ook klasdoorbrekende uitstapjes: musical, zoektochtje, schoolreis,…
❖ in het kader van verkeersopvoeding, WO (natuur) en LO: op regelmatige basis 

wandeltochtje maken in de buurt van de school
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1ste graad

IN HET LAGER



2de graad

IN HET LAGER



3de graad

IN HET LAGER
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EIGEN AAN 
ONZE 
SCHOOL

GEBORGENHEID

VISIE

WAAROM BAAIGEM?

❖ Elk kind mag zichzelf zijn. We streven ernaar dat iedereen                                      
zich gelukkig en veilig voelt op onze school. 

❖ We creëren een huiselijke sfeer als leerkracht. Bij de kleinsten o.a. ook 
door kinderverzorgster die op bepaalde momenten de juf ondersteunt 
en tevens de kindjes met liefde omringt en hen begeleidt waar nodig. 
Er is een beurtrolsysteem voor wie dit wil: ‘s middags vaat helpen 
afdrogen, ‘s avonds boterhammen smeren,…

❖ Samen picknicken op het einde van het schooljaar.
❖ Ook het leerkrachtenteam is een hecht team. Leerkrachten overleggen 

spontaan onderling over het welbevinden van de kinderen. We houden 
als team samen een oogje in het zeil.

❖ Klasdoorbrekende activiteiten: samen naar de (binnen-)speeltuin,
naar de musical, naar het bos, samen wandelen, ontbijt, picknicken,…

❖ Er heerst een familiale sfeer. Iedereen kent iedereen, zowel kinderen, 
als leerkrachten. O.a. door graadsklassen-systeem kennen de 
leerkrachten hun leerlingen door en door en hebben een nauwe band.

❖ ‘s Middags helpen de oudere kinderen op onze school 
de kleintjes bij het aantrekken van de jassen, idem op de  
speelplaats,…
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EIGEN AAN 
ONZE 
SCHOOL

ZELF-
ONTPLOOIING

VISIE

WAAROM BAAIGEM?

❖ Elk kind mag zichzelf zijn. Ieder mag zijn eigen talent ontwikkelen. Bijv. 
mogen helpen bij het planten van bloemen, tijdens de pauze samen een 
toneeltje of dansje creëren, anderen uitnodigen om naar de voorstelling te 
komen kijken,…

❖ Werken met graadsklassen en klasdoorbrekend werken: de leerlingen leren 
van elkaar, leren leiding/verantwoordelijkheid nemen, voelen zich veiliger 
om zichzelf te kunnen en durven ontplooien… Bijv. 2de graad speelt 
poppenkast voor de kleuters, 3de graad vertelt een verhaal aan de jongere 
leerlingen op onze school, ons klasdoorbrekend schoolfeest,…

❖ Ruimte voor eigen initiatief op onze school.
❖ Vrijdagmiddag muziek en dans op de speelplaats,…
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EIGEN AAN 
ONZE 
SCHOOL

KENNEN
EN KUNNEN

VISIE

WAAROM BAAIGEM?

❖ We streven ernaar dat de kinderen de ontwikkelingsdoelen en de 
eindtermen bereiken door hen de nodige inhoudelijke bagage mee te 
geven. Vandaar dat wij als team ook sterk hameren op “geborgenheid 
en respect”, ook onder elkaar. Wij zijn van mening dat dit ook een 
nodige basis is om “kennen en kunnen” goed te kunnen ontwikkelen.

❖ We streven naar een gevarieerd aanbod binnen onze thema’s/ 
lesinhouden. 

❖ Evolutie, gradatie tussen en binnen de verschillende leeftijdsgroepen. 
Bijv. evolutie kalenders en borden kleuters naar lager toe.
Oog voor evolutie van elk kind en indien nodig extra oefenen en extra    
uitdagen.  
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EIGEN AAN 
ONZE 
SCHOOL

RESPECT

VISIE

WAAROM BAAIGEM?

❖ Respect = stokpaardje van alle leerkrachten op onze school.
❖ Liefde en oog voor elk kind. Respect voor elk kind met zijn/haar eigen 

ontwikkelingstraject. 
❖ Respectvol en beleefd omgaan met elkaar. Elkaar begroeten, een dankjewel 

en a.u.b. Tafelmanieren in de eetzaal. Respectvol omgaan met elkaar en 
indien nodig leerlingen attent maken over hoe we een bepaalde situatie 
respectvoller zouden kunnen aanpakken. Zorg dragen voor elkaar, (bijv. 
tijdens klasdoorbrekende uitstappen / activiteiten) en respect hebben voor 
elkaars materiaal. 

❖ Respect voor de natuur. (Tijdens uitstappen, maar bijv. ook op speelplaats, 
geen afval laten slingeren,…)

❖ Beleefd zijn t.o.v. van iedereen die in onze school aanwezig is.
❖ Respect voor elkaars eigenheid/ anders-zijn.
❖ Respect voor iedereen die werkzaam is op onze school, personeel, én 

vrijwilligers zoals middagtoezichters, samenwerking met ‘De Bolster’, 
Paulien,…
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VRAGEN

TIPS

ALGEMENE 
AFSPRAKEN

PRAKTISCHE

❖ Er wordt een wenmoment voorzien. Dit gaat door op een woensdag, 
enkele weken voor jouw kind voor het eerst naar school komt.

❖ Vrijdag is fruitdag. Die dag enkel fruit/groente als tussendoortje. Vanaf 
oktober 1 stuk gratis aangeboden door de ouderraad.

❖ Tussendoortjes: enkel water, min. 1 stuk fruit/groente per dag.
❖ Allerlei: Kleinsten kunnen uitrusten, indien nodig. In de klas is er één 

bedje aanwezig.
❖ Stuur kinderen niet ziek naar school. Dit voor de gezondheid van uw 

eigen kind, de andere kinderen en de leerkrachten. (Terug op school na 
ziekte, dan mogen wij enkel medicatie toedienen wanneer er een 
doktersvoorschrift meegegeven wordt.)

❖ Zindelijkheid: De hoofdtaak van de juf is een pedagogische taak. Dus 
zindelijk zijn is een must, indien dit mogelijk is. Indien niet, dan zal de juf 
de ouders ondersteunen bij de zindelijkheidstraining a.d.h.v. de 
zindelijkheidstas. Zindelijkheidstraining is een gedeelde 
verantwoordelijkheid, m.a.w. niet enkel deze van de juf, maar tevens die 
van de ouders. Enkel samen lukt het.

❖ Communicatie… Kijk zeker elke dag eens in het heen- en 
weerschriftje/agenda.

❖ LO: te Gavere (vanaf 2de kleuterklas turnpantoffels, vanaf lager tevens T-
shirt en turnbroek).



VRAGEN? ❖ Tips: Aankoop schooltas: liefst geen trolley, graag groot genoeg met 
voldoende ruimte voor bijv. doosje koek en fruit, boterhamdoos, 
waterfles, trui/jas (bij mooi weer), reservekledij,…

❖ Middaggebeuren: mogelijkheid eten middagmaal of lunchpakket (met 
soep)

❖ Opvang: ‘s ochtends vanaf 7.00, ‘s avonds tot 18.OO. Op woensdag tot… 
Op woensdag, na dat tijdstip mogelijkheid tot opvang te Gavere.

❖ Wij antwoorden graag op jullie vragen!



BEDANKT



TOT LATER?

STEEDS 
WELKOM!



neirynck.myriam@gbsdevierklaver.be

09/384.31.68

website: www.de4klaver.be




