
 

Infoboekje eekhoorntjesklas 

 

Welkom in de 2de kleuterklas ! 
 

  

  

  

 

 

  

  
 

 

 

 



 
1.Co teachen 
Is met twee voor de klas staan. Waarom kiezen wij hiervoor? Is het ook haalbaar in de 
kleuterklas? 

Een groot voordeel: samenwerken zorgt dat we zelf nog bijleren. Overleggen over 
thema’s en activiteiten zorgt voor ons voor leerkracht voor leerwinst. Samen aan de 
slag gaan met de kinderen motiveert extra. Je hebt dag in dag iemand die je bijstaat op 
praktisch vlak en die meedenkt over de kleuterklaspraktijk.  

Ook voor de kinderen biedt co-teaching voordelen. De extra ruimte die een groot lokaal 
biedt, maakt dat er meer variatie mogelijk is in het aanbod dat voor de kleuters wordt 
voorzien. Vroeger was er in ieder lokaal een huishoek, een bouwhoek, enzovoort; nu is 
er maar één huishoek en één bouwhoek nodig. Daardoor komt er ruimte vrij voor 
andere hoeken in de klas, hoeken die misschien minder voor de hand liggend zijn. Of 
hoeken specifiek in functie van het thema dat wordt uitgewerkt. Een ander voordeel is 
de kans die co-teaching biedt om meer op maat te werken van ieder kind. We  zijn 
immers altijd met twee of drie in de klas, waardoor we de aandacht over de kinderen 
kunnen verdelen 

2. Werking 

In onze klas zitten 44 kleuters. Juf Lauren en juf Veerle zijn beide klasleerkracht van 
deze kleuters.  Juf Caroline komt ons enkele momenten ondersteunen.  Ook zal zij de ⅘ 
van  juf Lauren doen. Dit betekent dat zij op dinsdag en donderdagnamiddag altijd 
aanwezig is.  Juf Linda is onze zorgleerkracht en zal ons ondersteuning bieden op dit 
vlak. 

3. 44 kleuters/ 4 leerkrachten/ 2 lokalen: 

Hoe gaan we dit doen? 

De kleuters hebben allemaal een vaste kapstok zodat dit voor hen duidelijk is .  Zo kan 
ook de reservekleding altijd blijven hangen. Aan de kapstok hangt het symbool van de 
kleuter zodat ze duidelijk weten welke kapstok van hen is. 

Co teachen betekent veel mogelijkheden, zo doen we dingen als 1 groep bijvoorbeeld 
het onthaal, verjaardagen vieren, activiteiten. 



Maar sommige activiteiten lenen zich beter om in kleinere groepen te doen .  Dus zijn 
we met 2 leerkrachten dan maken we 2 groepen en zijn we met 3 leerkrachten dan 
kunnen we onze groepen nog kleinere maken. Hoe gaan we dit duidelijk maken aan de 
kleuters? Aan hun kapstok hangt  naast hun symbool een driekhoek, vierkant of cirkel 
in zilver of goud.  Willen we in drie groepen werken dan neemt de ene juf de cirkeltjes, 
de andere de vierkantjes en de derde de driehoekjes.  Zijn we met 2 dan verdelen we 
ze in een gouden groep en een zilveren groep. 

Is dit niet te moeilijk voor onze kleuter? 

Voor de ene kleuter is het misschien een grotere uitdaging dan voor de andere, maar 
ze staan er niet alleen voor.  Wij zijn er om hen hierin te begeleiden.  Een beetje 
uitdaging is goed om iets te leren. 

Zit mijn kleuter dan altijd bij dezelfde kleuters als ze in groepen werken? 

Nee, omdat we één klas zijn, willen we ook dat de kleuters elkaar allemaal kennen.  De 
groepsverdeling aan de kapstok veranderen we dan ook na elke thema ( 14 dagen). Zo 
creëren we telkens andere groepssamenstellingen. 

 

4 .Een dag in de tweede kleuterklas :  

● Onthaal ( overlopen van daglijn, kalenders, takenbord, kindje van de dag, 
…..).  

● Na het onthaal werken wij in twee of  drie groepen.  Hier bieden de 
kleuterjuffen activiteiten aan in een kleinere groep. 

● We eten ons fruit en drinken water in deze kleine groep. 
● Tijd om buiten te spelen. 
● Na de speeltijd gaan ze kiezen aan het keuzebord.  Ze kiezen een hoek in 

een klas.  In de tweede kleuterklas wordt er verwacht dat ze al iets langer 
in een hoek blijven spelen en niet meer vlinderen.  Dit begint met 10-15 
min en bouwen we op naar 20 min of langer. Wanneer deze tijd voorbij is 
mogen ze een andere hoek kiezen. 
Vooral het gebruik van concreet materiaal, DOEN en ondervinden is 
belangrijk tijdens de hoeken. 

● Na opgeruimd te hebben doen we nog een kringactiviteit vb. verhaal, 
wisk.act, ….. 



● Na de middag biedt elke juf nog een begeleide act aan. vb. 
gezelschapsspel, verder afwerken van knutselactiviteit, 
puzzelen,zorg,...dit in combinatie met vrij spel. 
Koek en drank doen we ook tijdens deze moment.  Kleuters kunnen zelf 
kiezen wanneer ze hun koek eten.  Wij begeleiden hen hier natuurlijk in 
het begin in. 

● Na opgeruimd te hebben doen we nog een kringactiviteit . 
● Op maandag en vrijdagnamiddag hebben we turnen in de 

namiddag.Turnkledij of pantoffels zijn niet nodig.  Gelieve de dag waarop 
het turnen is uw kapoen te voorzien van makkelijke kledij en makkelijke 
schoenen zodat hij/zij makkelijk kan bewegen.  
 

5. Woensdag is een andere dag: dan is het buitendag 
 

● Wij zijn zelf echt voorstander van de buitendag.  We zien er alleen maar de 
voordelen en meerwaarde van in. Sommige ouders zijn misschien ongerust over 
het feit dat hun kleuter ziek kan worden als ze in de kou of  regen buitengaan. 
Kinderen worden niet ziek door kou of regen, echter wanneer ze niet goed 
gekleed zijn tegen het weer en ze dus nat worden of koud hebben,  kan hun 
weerstand dalen.  Zou er dan een virus in de buurt zijn, kan het zijn dat uw 
kleuter hier vatbaarder voor is.  Aangepaste kleding is daarom belangrijk. 

 
● Op woensdag is het ook fietsen, dus je mag de fiets van je kleuter dan mee naar 

school brengen. 
● Best niet de boekentas meegeven, maar een gemakkelijke rugzak. ( Deze kan 

vuil en nat worden)  
● We doen hier vaak een doorschuifsysteem, waarbij elke juf een andere activiteit 

aanbiedt en we doorschuiven na ongeveer 20 min. 
 
6. Bezige bijtjes:  
De kleuters moeten dan gedurende de week 1 verplicht hoekje gedaan hebben. Dit kan 
zijn in de creahoek, in de taal hoek, …. 
Na de herfstvakantie willen we hiermee starten.  De kleuters zijn dan al gewoon aan de 
structuur van de tweede kleuterklas. 
 

7.  Verjaardagen 
  
Als een kleuter jarig is, wordt dit uitvoerig gevierd in onze klas!  Er wordt gezongen, de 
jarige krijgt een kroon, we versieren de klas,…  
Helaas zijn traktaties dit jaar niet toegestaan. 
 



8. Het heen en weer mapje 
  
Dit mapje is bedoeld om informatie van de school aan u te bezorgen zoals bv, info 
omtrent afspraken, verlofdagen, uitstapjes, dingen die we in de klas kunnen 
gebruiken,… 
Of om info van u aan de juf te bezorgen . 
  

Het mapje wordt mee naar huis gegeven als er brieven zijn.  Dat is meestal op vrijdag 
maar kan uitzonderlijk ook in de loop van de week als er een dringende brief mee moet 
naar huis.  Gelieve het elke keer zo snel mogelijk terug mee te geven. 
 
Vanaf dit jaar zal de flitsbrief en vrijdagsbrief niet meer gemaild worden,maar kan u 
deze elke vrijdag terugvinden op de klasblog. Alsook foto’s van het voorbije thema. 
(https://sites.google.com/gbslindenlaan.be/flaju/homepage) 
  
9.Tekeningen en knutselwerkjes 
  

Elke tekening of werkje dat uw zoon of dochter maakt wordt omhoog gehangen in de 
gang of klas.  Na elk thema worden de werkjes van je kleuter mee naar huis gegeven. 
We willen nog meegeven dat wij heel veel met concreet materiaal leren en veel minder 
op papier doen.  Dit betekent dat er geen “stapel” werkjes mee naar huis komt na elk 
thema. 
Concreet materiaal biedt het voordeel dat ze kunnen herhalen en opnieuw kunnen 
proberen.  Wat betere leerkansen geeft. 
 
10. Uitstappen 
Het hangt allemaal een beetje af hoe de maatregelen dit jaar gaan zijn. Wanneer we 
groen licht krijgen gaan we op uitstap naar het wollenhof, huis van de sint, schoolreis 
en eventuele uitstap die bij het thema hoort. 
 
 
 Nog enkele praktische dingetjes 
  

● Gelieve reservekledij te voorzien in een plastic zakje met daarop de naam van je 
kapoen.  Deze kleedjes worden bewaard aan de kapstok van uw kind. 

  
● Is uw kleuter ziek, dan brengt u hem/haar uiteraard niet naar school.  Is uw 

kleuter ’s nachts onwel maar ’s morgens weer beter en op school gelieve ons 
hiervan op de hoogte te brengen via het heen en weer mapje. Op die manier 
kunnen we uw zoon of dochter extra in de gaten houden. 

  



● In een kleuterklas wordt er geschilderd en geknutseld met allerlei materialen. 
Wij dragen schortjes maar een ongelukje is gauw gebeurd! Zouden we daarom 
mogen vragen om zoveel mogelijk speelkledij aan te trekken.  

  
● Laat eventuele veranderingen waarbij uw kind betrokken is (bv: ziekte, 

sterfgeval, verhuis, geboorte, echtscheiding, …) liefst weten, op die manier 
kunnen we rekening houden met eventuele reacties van uw kind. 

  
● Problemen zijn er om op te lossen! Als u met iets in uw maag zit kom er dan 

zeker over praten, zodat we samen naar een oplossing kunnen zoeken!! 
  
Wij hopen dat alles voor iedereen duidelijk is.  Als er in de loop van het schooljaar nog 
vragen zijn mag u ons deze altijd komen stellen op school. Wij zijn steeds aanwezig 
voor de school start en ook nog even nadat de schooluren zijn afgelopen.  
Indien u ons wil contacteren kan dit via ons e- mailadres: veerlecamps@gbsbeveren.be 
laurensix@gbsbeveren.be Er wordt gewerkt aan 1 gezamenlijk e-mailadres voor de 2e 
kleuterklas. We geven jullie een seintje wanneer dit klaar is. 
  
Wij wensen u en uw kleuter een prettig schooljaar toe. 
 
Met vriendelijke groeten 
  
Juf Caroline, juf Lauren en juf Veerle  
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