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Opkomen voor alle kinderen. 

 
Vooral naar kinderen  

 
• Zich op een positieve manier weerbaar 

leren opstellen: opkomen voor zichzelf 
op een positieve manier. 

• Iedereen komt aan bod: boodschap 
doen, eerste in de rij, helper … 

• De klasleerkracht neemt de tijd om 
alle kleuters  grondig te observeren en 
legt dit vast in het kindvolgsysteem. 

• In overleg wordt de nodige                 
ondersteuning gepland. 

• Verbondenheid      bevorderen. 

 
 

 
 

 
 

Vooral naar ouders 
 

• Op  school is een zorgteam aanwezig, 
bij hen kan je altijd terecht met    
grote of kleine vragen. 

• Foto’s van kleuters op de website. 
• Oudercontacten bijwonen. 
• Infobord nalezen om op de hoogte te 

blijven van  de klasafspraken. 

 
Vooral naar leerkrachten 

 
• Positieve en warme schoolsfeer mee 

vormgeven en ondersteunen. 
• Gedifferentieerde aanpak voor ALLE 

kleuters op alle                                
ontwikkelingsdomeinen . 

• Rekening houden met het                  
ontwikkelingstempo van elke kleuter. 

• Opvolgen van de kleuters in              
samenwerking  met het zorgteam. 

• Samenwerken met CLB en andere  
diensten (logo, reva …). 
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Groeien 

Vooral naar kinderen 
 

• Een thema wordt uitgewerkt vanuit de   
belangstelling van de kleuters en komt tot 
leven in de verschillende  speelhoeken in 
de klas. 

• Het aanbod is aangepast aan de noden, het 
niveau van elke kleuter, het is gevarieerd 
en vol ontdekkingsmogelijkheden. 

• Kleuters maken kennis met kalenders,    
afhankelijk van de leeftijd komen meer 
begrippen aan  bod. 

• Kleuters worden uitgenodigd om gemoti-
veerd om mee te doen met de activiteit. 

• Kleuters krijgen voldoende tijd om op ei-
gen tempo te ontwikkelen, zich goed     
voelen is daarbij zeer belangrijk. 

 
 

 
 
 
 

Vooral naar ouders 
 

• Meegroeien in de ontwikkeling van de 
kleuter. 

• Bijwonen van infomomenten en      
opendeur, meespelen, openstaan voor 
tips, samenwerken met de school. 

• Ouders meenemen in de ‘zorg’ voor de 
kleuter, tijd krijgen om beslissingen te 
nemen. 

• Meedoen met activiteiten om de      
ouderbetrokkenheid te bevorderen. 

 
Vooral naar leerkrachten 

 

• Nascholingen volgen,                       
loopbaanbegeleiding. 

• Samenwerken met (parallel)collega’s: 
leren van en met elkaar. 

• Er worden leerafspraken gemaakt die 
rekening houden met de leeftijd van 
de kleuters. 
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Eigenheid 

 
Vooral naar kinderen 

 
• Groeikansen krijgen door individuele 

opdrachten en aanpak (vb. keuzebord, 
begeleiding van de zorgjuf, indien    
nodig hulp van logo of reva, …). 

• Aandacht voor ieders talent (vb. dikke 
duimenkaart, …). 

• In de groep groeien door iedereen een 
eigen plaats te gunnen                          
(vb. symbooltjes aan de kapstok, …). 

 
 
 
 

 
Vooral naar ouders 

 
• Aandacht en respect voor ieders      

religie, cultuur, opvoedingsstijl,  …  
• Steeds in communicatie met elkaar in 

het belang van de kinderen. 

 
Vooral naar leerkrachten 

 
• Nascholing gekozen uit de               

belangstelling van de leerkracht. 
• Aandacht voor ieders talent: we vullen 

elkaar aan! 
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Verantwoordelijkheid 

 
Vooral naar kinderen 

 
• Leren omgaan met regels en afspraken 

op school en in de klas (vb. opruimen, 
melkbakken, jassen, koek- en      
brooddoos, …). 

• Zelfredzaam worden (vb. jas aan en uit 
doen, toiletbezoek,...). 

 

 

 

 
 

 
 

 
Vooral naar ouders 

 
• Regels en afspraken van de school  

respecteren en ondersteunen (zie 
schoolreglement). 

• Actief samenwerken met de school in 
het belang van de kleuter (vb. door 
deel te nemen aan activiteiten,        
oudercontacten, infomomenten  …). 

• Kinderen regelmatig en op tijd naar 
school brengen. 

• Infobord regelmatig opvolgen. 

 
      Vooral naar leerkrachten 

 
• Gedeelde verantwoordelijkheid voor 

kleuters (met zorgcoördinator,        
directeur, CLB …). 

• Actief op zoek gaan naar wat het   
beste is voor elke kleuter (vb. zorg,..). 

• Zorgen voor een degelijk onderwijs-
aanbod op maat van elke kleuter . 
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Woordbeeld 


