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Klasafspraken - info K3  
 

1. Welbevinden, sociale en emotionele ontwikkeling:  
 

Onze belangrijkste doelstelling is welbevinden.  

Het goed in je vel voelen in de klas, op school, met vrienden primeert.  

Pas wanneer een kind zich goed en veilig voelt, staat het open om te leren, nieuwe dingen te ontdekken en 

nieuwe uitdagingen aan te gaan.  

  

We werken daarom ook veel aan de sociale en emotionele ontwikkeling van jullie kleuter.  

Gevoelens bij anderen herkennen, empathie voor anderen hebben, vertrouwen en verbondenheid voelen in de 

klas.  

We zorgen voor een gezellige, warme sfeer met veel structuur!  

  

Probleempjes, conflicten worden opgelost door in interactie te gaan met elkaar. En alles uit te praten. 

Problemen zijn er om op te lossen! Er worden SAMEN veel afspraken gemaakt.  

Goeie afspraken maken goede vrienden.  

 

 

2. Zelfredzaamheid:  
 

We voeden jullie kinderen op tot zelfstandige, weerbare kleuters.  

  

Ze leren plannen en keuzes maken, omgaan met taakspanning (leren een taak of opdracht af te werken.  

  

Keuzes maken gebeurt per team per dag. We hebben 4 teams. Blauw, geel, rood en groen. En elk team heeft 

een vaste keuze dag.   

  

Ze leren zelfstandig werken via een stappenplan. Maar ook door zelfstandig spelen in verrijkte hoeken die we 

samen in een thema in overleg met de kinderen verrijken.  

Kinderen krijgen de kans om hun ideeën en creativiteit te uiten.  

Samen maken we klas!  

 

Verder werken we aan zelfredzaamheid door de kleuters vertrouwen te geven in wat ze doen. De kans te geven 

om te knutselen, de aangeleerde technieken uit de tweede kleuterklas zelfstandig te laten uitvoeren. Je kleuter 

wordt enorm gestimuleerd in zijn creativiteit! Eigen creativiteit.   

Hiermee werken we ook sterk rond fijne motoriek, ook dat is belangrijk. Zoals het hanteren van plakband, 

nietjesmachine...  
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3. Spelenderwijs leren:  
 

Door samen te brainstormen met de kleuters rond hoekverrijking wordt de denkontwikkeling enorm 

geprikkeld. En is de betrokkenheid met het thema veel hoger.  

Soms mogen ze iets meebrengen van thuis hiervoor. Daar krijg je geen extra briefje voor mee. Vertrouw je 

kleuter maar en bespreek of het mag/kan.  

 

In de klas zijn er heel wat hoeken: poppenhoek, bouwhoek, letterhoek, rekenhoek, leeshoek, luisterhoek, 

denkhoek, knutselhoek, bewegingshoek, timmerhoek...  

In deze hoeken kan je kleuter heel wat ervaringen opdoen i.v.m. voorbereidend lezen, voorbereidend schrijven 

en voorbereidend rekenen. Dit bouwt verder op wat ze in de tweede kleuterklas hebben ervaren.   

Pas als we zien dat dit in spelvorm, met het lichaam in de ruimte lukt, kunnen wij eventueel een werkblad 

aanbieden als toetsing. 

 

Zich oriënteren op een blad is ook héél moeilijk voor je kind. Werken van links naar rechts. Hier spreken we 

over lateralisatie. Een kind is pas gelateraliseerd op de leeftijd van 8 jaar!   

Wij werken in klas hieraan maar ook in de bewegingsopvoeding met juf Hannelore. Daarnaast gaan we naar 

buiten of de speelzaal om bodymap oefeningen te doen. En krijgen de kleuters uitdagingen door yoga, 

wobbelyoga, sherborn, braingym, krullebol... in de Z-klas.  

 

Om extra in te zetten op fijn motorische ontwikkeling hebben we een heen en weer zak met spelletjes, die elke 

kleuter een week mee naar huis mag nemen vanaf oktober/november. Eerst wordt dit in de klas uitgelegd. 

Draag hier a.u.b. zorg voor.  

 

Naar voorbereiding en kennismaking met het eerste leerjaar werken wij doorheen het schooljaar verschillende 

activiteiten uit. Dit i.s.m. de juffen van het eerste leerjaar. Dit heet expleuteren. We hopen dat de stap zowat 

kleiner is.  

 

 

4. Praktische info:  
 

 Fruit en koek:  

We eten telkens in de voormiddag fruit. Zorg dat het fruit niet geplet kan worden in de schooltas. Breng indien 

nodig zelf een klein bestekje mee.   

Graag vragen wij in de derde kleuterklas elke dag zelf een koek mee te brengen. Laat de koek maar in het 

papiertje, de kleuters schrijven zelf hun naam op hun koek bij het binnenkomen.  

 

 Drank:  

Je kleuter kan een fles water meebrengen. Als die leeg is kan deze in de klas opgevuld worden. De school biedt 

melk, fruitsap en water aan. Deze wordt op de maandfactuur in rekening gebracht.  

 

 Boterhammen:  

Indien je kleuter boterhammen eet vragen wij om een extra fles water te voorzien. Wij werken mee aan ons 

milieu (MOS, Milieu Op School) en vragen daarom om geen brikjes mee te brengen.  

 

 Bibliotheek Adegem:  

We gaan elke maand naar de bib in Adegem. Daar worden de kleuters vertrouwd met boeken en hoe je een 

boek kiest of zoekt.   

 

 Dubbele post:  

Wie dit wenst graag melden. 
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 Zwemmen:  

Wij gaan in de maand mei en juni naar het zwembad in Maldegem.   

Wij geven zelf de lessen watergewenning.  

 

 Medisch attest:  

Medicatie kan enkel toegediend worden indien het formulier hiervoor wordt ingevuld, samen afgeven met 

medicatie. Formulier te vinden bij documenten op de klaspagina.  

 

 Verjaardagen:  

Wij vieren dit samen in de klas. Er kan getrakteerd worden met een cake of koek. Ben je niet zeker? Vraag even 

na voor je iets aankoopt. Hou het simpel, gezelligheid primeert.  

 

 Fluohesje:  

In de derde kleuterklas vragen wij de kleuters om elke dag met fluohesje naar school te laten komen. Het 

fluohesje is door de school aangekocht. Op de laatste schooldag in juni blijft het fluohesje terug op school. 

Draag hier zorg voor. Indien het fluohesje ontbreekt zijn wij genoodzaakt deze aan te reken. De trekken wij 

telkens aan om onze school te verlaten, zo zijn we goed zichtbaar in het verkeer.  

 

 Luizen:  

Op vaste momenten komt het kriebelteam de kleuters en de leerlingen controleren. Deze momenten worden 

ook aangekondigd.  

Mocht je thuis zelf luizen vaststellen graag melden aan ons. Zo kunnen wij dit mee opvolgen. Als je het haar 

behandeld hebt mag je kleuter zéker terug naar school komen.  

 

 Klaspagina:  

Op de klaspagina kan je de foto’s terugvinden.  

Ook belangrijke documenten worden hier toegevoegd.   

Indien je geen e-mail ontvangt als er een nieuw bericht wordt gepost, graag even de ‘spam’ map van je 

mailbox controleren. En als de e-mail daar te vinden die als veilig aan te duiden. Nergens te vinden? Stuur een 

e-mail naar de klasmail (k3a@depapaver.be  /  k3b@depapaver.be)  

Je kan er ook een agenda op vinden. Deze wordt in september aangevuld met belangrijke data. Zoals 

oudercontacten, verjaardagen, bib, zwemmen, toneel....  

 

 Afwezigheid:  

Afwezigheid kan telefonisch gemeld worden vanaf 8u00 op 050/71 15 93  

Het is zo dat alle 5-jarigen leerplichtig zijn vanaf dit schooljaar. Dit wil zeggen dat je bij afwezigheid of een 

briefje van afwezigheid geschreven als ouder (slechts 4 per schooljaar), of dat je een afwezigheidsattest van de 

dokter of bevoegde instantie aan ons afgeeft. Indien wij dit niet ontvangen is je kleuter onwettig afwezig.  

https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/leerplichtige-leeftijd-verlaagd-tot-5-jaar  

https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/aanwezig-of-afwezig  

 

 Vragen – problemen – ongenoegen:  

Indien je met een vraag zit of je wilt iets doorgeven mag je dit gerust met een briefje in de schooltas van je 

kleuter doen. Of je kan dit via de klas e-mail doen. De klas e-mail wordt elke dag bekeken.  

Indien er een probleem of ongenoegen is rond het klasgebeuren of met een bepaalde situatie op school, kom 

het ons (juf Lien/Liselot) eerst zeggen. Wij zijn héél graag jullie eerste aanspreekpunt. We praten erover en 

lossen het samen op. 


