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WAT LEERT MIJN KIND IN ZIJN EERSTE KLAS?
In “de hoeken” leert je kind
 speelgoed uithalen en opbergen op de juiste plaats
 samen spelen met andere kinderen
 zijn fantasie gebruiken
 ontdekken wat het leuk vindt
 zijn gevoelens uiten
 ...

In “de hoeken” leert je kind
 voelen en experimenteren met verf, klei, ...
 controle krijgen over zijn bewegingen
 nieuwe woorden oefenen, bijvoorbeeld ‘meer’ en
‘groter’
 opdrachten begrijpen en uitvoeren
 afspraken nakomen
 ...

In “de kring” leert je kind
 zijn geheugen te trainen met versjes en liedjes
 naar verhalen luisteren
 nieuwe woorden gebruiken
 naar anderen luisteren
 zelf iets vertellen
 zijn beurt afwachten en meteen anderen respecteren
 ...

Tijdens het sporten leert je kind
 zijn lichaam ontdekken en gebruiken
 zijn bewegingen coördineren
 ...

Tijdens de hele dag leert je kind
 afspraken naleven in een groep
 hulp vragen
 zijn leef- en ervaringswereld uitbreiden
 zelfstandiger worden
 ...

Kortom, in de Jules-klas wordt dé basis gelegd.
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IS MIJN KIND KLAAR VOOR DE KLEUTERSCHOOL?
Wat kan je kind al? Kan het al ...
 Enkele uren zonder zijn mama of papa
 Begrijpen dat zijn mama of papa straks terugkomt
 Hele of halve dagen wakker blijven
 Zeggen als het naar het toilet moet gaan
 Met andere kinderen spelen
 Zijn jas (en muts) aandoen
 Zijn boekentasje terugvinden tussen andere
 ...
Let op: ieder kind heeft zijn eigen ontwikkelingstempo. Respecteer dit bij je kind en forceer niets.

WANNEER MAG MIJN KIND NAAR SCHOOL?
Het kind moet minimum 2 jaar en 6 maanden oud zijn. Vanaf de eerste instapdatum daarna (de eerste
schooldag na een vakantie) mag je kind naar school komen.
Die instapdata zijn:
 eerste schooldag in de maand september
 na de herfstvakantie
 na de kerstvakantie
 eerste schooldag in de maand februari
 na de krokusvakantie
 na de paasvakantie
 na het hemelvaartweekend
Maar ... inschrijven kan al een jaar op voorhand.
Breng daarvoor de isi+-kaart (kind) OF kopij ID-kaart (kind) OF klevertje ziekenfonds (kind) binnen op school
zodat wij de nodige kopie kunnen nemen.

KAN MIJN KIND BEGINNEN MET HALVE DAGEN?
Ja. Peutertjes die hun eerste stapjes op school zetten, kunnen halve dagen naar school komen.
In dat geval kun je je peuter afhalen op de kleuterspeelplaats
 om 11.20 u (vóór het middagmaal)
ofwel
 om 12.55 u (na het middagmaal)
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HOE BEREID IK MIJN KIND VOOR?
 Nodig eens andere kinderen uit om te spelen.
 Laat je kind een paar keer bij familie of vrienden spelen. Zo went het
aan spelen zonder mama of papa. Je kind leert dat je terugkomt.
 Kom op voorhand eens een kijkje nemen in de klas.
 Vertel af en toe eens over de kleuterschool.
 Zeg dat je fier bent dat hij/zij al naar school mag.
 Vertel duidelijk wat er de eerste schooldag zal gebeuren.
 Oefen samen de jas aandoen en de boekentas open en dicht maken.
 Maak een aftelkalender en doorstreep daarop de dagen tot zijn eerste
schooldag.
 Laat je kind een tussendoortje eten uit een koekjesdoos.
 Wen je kind aan het (vast) uur van opstaan.
 Hou ook rekening met het uur van het slapengaan.
Het is zeer belangrijk dat een kind tijdig in bed zit.
 ...

HOE NEEM IK AFSCHEID AAN DE SCHOOLPOORT?
Een huilbui hoort er wel eens bij, maar van zodra de ouder weg is, stopt het huilen zo goed als altijd.
Vier tips voor het afscheid:
1. Hou het afscheid kort en stel het niet uit.
2. Vertel duidelijk aan je kind wie het komt ophalen.
3. Vertel op voorhand dat het blijft eten op school
of dat het naar de opvang OKEE gaat.
4. Wees zelf ontspannen en ... sterk.
Laat je kind regelmatig naar school gaan.
Dan hoeft het zich niet telkens opnieuw aan te passen aan het ritme, de afspraken en de klasgenootjes.

WAAR BEGINT EN EINDIGT ELKE SCHOOLDAG?
De school begint om 8.50u.
Neem ’s morgens rustig, vriendelijk en vastberaden afscheid van je
kind aan het poortje op de kleuterspeelplaats, bij slecht weer voor de
deur van de kleuterspeelzaal en vertrouw je kleuter toe aan de zorgen
van de dienstdoende kleuterjuf.
We vragen je vriendelijk om bij het eindigen van de school je kind
op te wachten voor de deur van het gebouw.
Indien je kind gebruik maakt van de voor- en naschoolse opvang OKEE en/of van het schoolbusvervoer, dan
zorgt de opvangmama of de busbegeleidster voor de begeleiding.

DRIE REDENEN OM OP TIJD TE KOMEN OP SCHOOL
1. Je kan zelf nog iets kwijt aan de juf.
2. Je kind mist niets van het ochtendritueel.
3. De juf hoeft niet alles opnieuw uit te leggen voor een laatkomer.
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JULES-KLAS A, B OF C. WAT NU?
In Basisschool De Toekomst zijn er 3 peuter- & eerste
kleuterklassen. Deze klassen hebben een leuke, passende naam:
“Jules-klas A , B & C”.
De naam verwijst naar de gebruikte werkmethode en de bijhorende
klaspop “Jules”. De peuters en kleuters van de eerste kleuterklas
zitten samen in de klas.
A. De voordelen van dit systeem:
1. We starten begin schooljaar met kleine groepen zodat er 3
klassen zijn.
2. Het leerlingenaantal blijft in de 3 klassen doorheen het
ganse schooljaar gelijk verdeeld.
3. Per klas is er na iedere instapdatum een kleine instroom van
nieuwe kindjes omdat het aantal instappertjes verdeeld wordt
over 3 klassen.
Daardoor:
 kunnen de juffen en de kinderverzorgsters de nieuwkomertjes goed opvangen
 kunnen de instappertjes zich makkelijk integreren, want ze komen in een groep die al weet hoe een dag
in de klas verloopt
 kunnen de allerjongsten kijken wat en hoe de oudere kleuters het doen in de klas. Zo worden ze vlugger
zelfstandig en leren ze vlot de afspraken en regeltjes kennen
B. Hoe wordt er gewerkt:
Natuurlijk wordt er voortdurend “gedifferentieerd”, dat wil zeggen dat zowel de peuters als de kleuters van de
eerste kleuterklas verschillende opdrachten krijgen die aangepast zijn aan hun leeftijd en volgens het tempo
waarin ze zich ontwikkelen.
De drie klassen werken volledig parallel. Dit houdt in dat in alle klassen dezelfde thema’s en dezelfde
activiteiten aan bod komen. Er is geen enkel onderscheid tussen de A- , B– of C-klas.
C. Wat op het einde van het schooljaar:
We werken met een jaarklassensysteem. De kinderen worden in klassen ingedeeld per geboortejaar.
Schooljaar 2022-2023

Schooljaar 2023-2024

Schooljaar 2024-2025

Peuter– en eerste
kleuterklas A, B & C :
Jules-klas A, B & C

Geboortejaar 2020: peuter
Geboortejaar 2019: eerste
kleuter

Geboortejaar 2021: peuter
Geboortejaar 2020: eerste
kleuter

Geboortejaar 2022: peuter
Geboortejaar 2021: eerste
kleuter

Tweede kleuterklas
A&B

Geboortejaar 2018

Geboortejaar 2019

Geboortejaar 2020

Derde kleuterklas
A&B

Geboortejaar 2017

Geboortejaar 2018

Geboortejaar 2019

WANNEER IS ER EEN JULES-KLAS D?
Wanneer het aantal kapoenen in de Jules-klas A, B & C te groot wordt, openen we de deuren van
de Jules-klas D.
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HOE ZIEN DE KLASSEN ER UIT?
Boordevol licht, lucht, kleur … Vol uitdaging om er te ervaren, te leren, te groeien!
Hoeken verdwijnen en komen er bij naargelang de leeftijd, het tijdstip binnen het schooljaar, het uitgewerkte
thema … . Tip: breng gerust eens een bezoek aan onze klassen, dan kan je je daarvan een veel beter idee
vormen.

WAAR KAN MIJN KIND SPELEN TIJDENS DE SPEELTIJDEN?
Onze kleuters spelen afzonderlijk van de lagere
schoolkinderen. Zo zorgen we ervoor dat de kleinste kinderen
niet overdonderd worden door het spel van de ouderen.
Als het te koud is of bij regenweer spelen de kleuters binnen in de
speelzalen.
Onze school telt 5 aparte speelplaatsen (gescheiden volgens
leeftijd):
 speelplaats voor peuters en de 1ste kleuterklas
 speelplaats voor de 2de en 3de kleuterklas
 speelplaats voor het 1ste en 2de leerjaar
 speelplaats voor het 3de, 4de en 5de leerjaar
 speelplaats voor het 6de leerjaar
Onze school heeft ook een speeltuin voor de allerkleinsten
(peuters en kleuters uit de eerste kleuterklas) die gebruikt kan
worden tijdens zonnige droge dagen.
In de zandbak kunnen ze samen met de juf of met de sportmeester
naar hartenlust spelen.
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HOE VERLOOPT EEN DAG OP SCHOOL?
08u50 : De schoolbel rinkelt en we vormen een rij.
08u55 : Onthaal (welkomstlied, kalenders, ...) & kringgesprek. De juf legt uit wat
de kinderen vandaag gaan doen.
09u15 : Plaspauze
09u30 : Al spelend leren in “de hoeken”
10u35 : Speeltijd en plaspauze
10u50 : Geleide klasactiviteit
De juf vertelt een verhaaltje of we leren een liedje, een versje, …
11u25 : Plaspauze en middagmaal
Kinderen die niet op school eten, mogen afgehaald worden rond
11u20.
12u15 : Plaspauze, verzorging en speeltijd
12u55 : Geleide klasactiviteit
13u25 : Al spelend leren in “de hoeken”
14u20 : Plaspauze en tijd voor een stuk fruit of gezond tussendoortje
Samen in de speelzaal een koek of een stukje fruit eten kan gezellig zijn.
14u40 : Speeltijd en plaspauze
14u55 : Drankje nuttigen
15u15 : Samen opruimen en daarna volgt nog een kleurenspelletje of
bewegingsmomentje of een liedje of ...
15u45 : Afscheid …
Jasjes aandoen – afscheid nemen van de juf, van de vriendjes en van
Jules natuurlijk.
16u00 : We kunnen tevreden naar huis.

SPORT MIJN KIND OP SCHOOL?
De sportmeester organiseert twee keer per week een bewegingsuurtje: springen, lopen, rollen, spelen met de
bal, dansen op het ritme van de muziek, ...
De kinderen hebben daar geen sportgerief voor nodig.
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KAN MIJN KIND EEN MIDDAGMAAL ETEN OP SCHOOL?
Je kind kan op school een warm middagmaal eten.
Wij zorgen elke middag voor:
 een lekker en gezond middagmaal
 een vers slabbetje
 een vaste plaats in ons schoolrestaurant
 een vaste opvangmama bij elke Jules-klas die zorgt voor de bediening, ...
Je kind kan ook een gezond lunchpakket meebrengen van thuis en kan soep
nuttigen.

MIJN KIND IS ZIEK. WAT NU?
Een ziek kind blijft het best thuis. Zo worden de andere vriendjes ook niet ziek.
Ook als je kapoen pilletjes of siroop moet nemen, dan is het beter dat je kapoen even
thuis blijft totdat hij of zij genezen is.
Lekker knus in het warme bedje wordt hij/zij vlug weer beter.

Gelieve de leerkracht te verwittigen bij afwezigheid of laattijdig toekomen op school: via het secretariaat
(telefonisch of mail) of via de klasmail van de leerkracht.

HOERA! MIJN KIND IS JARIG.
Er is iemand jarig … een groot feest in de klas !
Elke verjaardag wordt gevierd. De jarige zit de hele dag op de verjaardagsstoel in de klas en
er wordt gedanst en gezongen.
Wil je kind zijn vriendjes trakteren, dan mag dat, maar dat is absoluut niet verplicht. Wel
houden we het graag gezond en eten we daarom geen chocolade of chips.
Een klasgeschenk is zeker een leuk alternatief: een prentenboek bijvoorbeeld om in onze
boekenhoek te plaatsen, …
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HOE WEET IK WAT ER OP SCHOOL GEBEURT?
Kleuterafdeling
Heen-en-weer-schrift of –mapje
Werkjes die op geregelde tijdstippen
meegegeven worden naar huis

Lagere afdeling
Schoolagenda
Huiswerken, toetsen en rapporten

De informatiemomenten en de oudercontactavonden
Een gesprek met de leerkracht, de zorgcoördinator of de directeur is uiteraard mogelijk:
wij zijn altijd bereid tot een gesprek.
Maak bij voorkeur – indien mogelijk – een afspraak hiervoor.

DE MAANDELIJKSE SCHOOLKRANT INFO met de allerlaatste nieuwtjes: menu,
activiteiten, afspraken, mededelingen, kalender, inschrijvingsstrookjes, …

De voortdurend geactualiseerde website van de school: www.bsDeToekomst.be
Via elektronische weg: dringende berichtgeving, maandelijkse schoolkrant INFO, ...
Volg ons ook op:

WAAROM KRIJGT MIJN KIND EEN SYMBOOL?
Elk kind krijgt op de eerste schooldag een eigen symbool. Dit is een hulpmiddel waardoor je kind zijn eigen
materiaal leert kennen.

HOE VERMIJD IK VERLOREN VOORWERPEN?
 Naamteken a.u.b. de kleren (jas, muts, sjaal, handschoenen, trui, ...)
 Naamteken ook zijn andere bezittingen (boekentas, koekjesdoos, verpakking van een drankje, ...)

10

DRANKJES EN TUSSENDOORTJES VOOR MIJN KIND?
Drankjes
Op school wordt enkel water gedronken.

Tussendoortjes
Een stuk fruit, een gezond tussendoortje, een
koek (zonder chocolade), ... is welkom.
Woensdag is fruitdag.
Snoep, chocolade en kauwgom laat iedereen
thuis.

Milieutip: het gebruik van een drinkfles zorgt
voor veel minder afval.

Milieutip: het gebruik van een koekjesdoos zorgt
voor veel minder afval.
Afspraak: we brengen ons stuk fruit of ons
tussendoortje mee in een “koekjesdoos”; zonder
verpakking dus.

WAT ZIT ER IN DE BOEKENTAS?
Drie tips voor een goede boekentas:
1. Kies een opvallende kleur. Zo vinden jij en je kind de tas
makkelijk terug tussen de andere boekentassen.
2. Kies er één die je kind zelf kan open en dicht doen.
3. Test of de boekentas nog makkelijk sluit als alles erin zit.
Wat zit er in de boekentas van mijn kind:
 een drankje
 een stuk fruit of een gezond tussendoortje
 reservekledij in een plastieken zak voor in de klas en
eventueel voor in de voor- en naschoolse opvang OKEE
 eventuele pampers; geen pamperbroekjes
 “een doos” met natte doekjes
 “een pakje” met papieren zakdoekjes
 de brief “Mijn eerste schooldag”
 een kussen voor in het rustig hoekje in de klas
Waar zorgt de juf voor?
 een heen- en weerschrift
 een fluorescerend jasje
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EN WAT TE DOEN ’S AVONDS THUIS NA DE SCHOOLDAG?


Laat je kind eerst even tot rust komen, misschien met een glas water of een stuk fruit.
Of geef wat tijd om te spelen. Je kind is misschien moe en daardoor wat prikkelbaar, dat kan.
Heb daar dan begrip voor.



Toon belangstelling voor wat je kind vertelt.
Wat heeft het gedaan en wat voelt het? Maar, geen paniek als je kind niet veel vertelt, dat komt
vroeg of laat wel.



Geef je kind je volledige aandacht.
Knuffel, speel verstoppertje, lees een verhaal voor, ... .
Of bouw een toren, speel met klei, blaas zeepbellen, ... .
Je kind leert veel van wat jij doet. Jij bent zijn voorbeeld.



Voer elke avond liefst eenzelfde patroon in wat er achtereenvolgens gebeurt. Als kinderen weten wat
er gaat gebeuren, dan hebben ze een houvast, een gevoel van zekerheid en voelen ze zich veilig.

SSSTTTT ….. KOM JE EENS KIJKEN IN ONZE SLAAPKLAS?

WAAR VIND IK MEER (PRAKTISCHE) INFORMATIE?
In de informatiebrochure van de school: je vindt die op de website van de school of krijgt die op het secretariaat.
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WORD JIJ BINNENKORT OOK ONZE VRIEND(IN)?

Word jij binnenkort ook onze vriend(in)?
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VERGEET-ME-NIET-RUBRIEK
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het verschil maken
Onderwijs van nu voor kinderen van nu.
Met veel zelfstandigheid: probeer het
zelf eens, doe maar.

verder kijken
Leren buiten de klasmuren. Met grote
ogen en oprechte belangstelling kijk je
naar alles en iedereen op deze aardbol.

vragen stellen
“Waarom?” is de meest slimme vraag.
Jij mag die gerust stellen. Zoveel als
je wil.

jezelf zijn
Je kan opgroeien in een omgeving zonder
onderlinge competitie. Dat is belangrijk
voor je persoonlijkheidsvorming:
hey, jij bent oké.

uitgedaagd worden
Uitdagende verdiepingsopdrachten en
projecten prikkelen je om nog een stapje
verder te gaan in je ontwikkeling.
Regelmatig bekijken we samen wat
wel lukt of wat niet.
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