Leefgroep 2 (= graadsklas 2de en 3de kleuterklas)
Alles wat je moet weten over de werking van leefgroep 2
IRIS VANDERSMISSEN EN MARIE CLOET

Accenten van het freinetonderwijs in onze klas
We streven naar een huiselijke sfeer waarin het kind zich veilig en geborgen voelt. De
inrichting van de klas en de schoolruimte, de indeling van de dagen en de activiteiten
die aan de kleuters worden aangeboden, ... zorgen hiervoor.
Kinderen moeten kunnen groeien door aanmoedigingen in hun successen. Zelfrealisatie
komt er als het kind de kans krijgt dingen uit te proberen en uit zijn ervaringen te leren.
Problemen van emotionele of sociale aard moeten uitgesproken kunnen worden en
aangepakt in een veilige omgeving. Het kind mag zijn wie het is, met zijn/haar gaven
en gebreken.
Experimenteren en eigen initiatief worden gestimuleerd. Het vrij kleuterinitiatief zorgt
dat het kind eigen keuzes kan maken binnen bepaalde afspraken. Dit kan in een
omgeving met een groot aanbod: veel materialen, mogelijkheden, vuil mogen zijn, iets
nieuws mogen uitproberen,...
Ook de groep is belangrijk. Binnen een groep moet iedereen zich kunnen ontplooien,
maar het moet ook voor de anderen 'leuk' zijn. Delen, samenwerken, leren rekening
houden met elkaar, gemeenschappelijk materiaal gebruiken, samen beslissingen
nemen,... zorgen voor betrokkenheid bij wat er in de klas gebeurt.
De freinettechnieken (project, praatronde, vrije teksten, vrije werktijd, ...) worden verder
uitgebreid besproken.
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Verdere stappen in de ontwikkeling van je kind
Verwoorden van wat hen boeit.
In de praatronde wordt aan de kleuter gevraagd om
zijn/haar verhaal te vertellen. Een voorwerp dat hem/
haar boeit, iets dat hij/zij gezien heeft, enz…. Zo
ontdekt de kleuter zijn/haar eigen interesses. Maar
hij/zij krijgt ook kans die uit te breiden door de
verhalen van anderen.
Leren uit ervaringen en belevingen.
Wat verteld wordt in de ronde is een aanzet om
nieuwe ervaringen op te doen of de ervaringen vast te leggen. De begeleidster zoekt
naar mogelijkheden om met die belevenissen aan de slag te gaan in de klas. Zo
verrijken de ervaringen van de kleuters. Zo kan een verhaal over een poes een aanzet
zijn om poezen in de klas te halen, ze te verzorgen en er van alles mee te beleven. Of
een verhaal over papa’s auto wordt de aanleiding om een thema rond auto’s op te
zetten.
De ronde is geen leeg praatmoment maar de kern van onze werking.
Talig worden.
Nieuwe woorden en begrippen leren kennen door te luisteren naar anderen maar ook
door zelf veel te praten. De kleuter kan de hele dag door praten over wat hem/haar
boeit. Over wat hij/zij voelt of denkt. Maar ook gericht leren luisteren, naar een
verhaaltje of een versje, hoort er bij.
Zich op een creatieve manier uitdrukken.
We werken met verschillende materialen zoals klei, verf, karton, papier maché, textiel,
schmink,...maar ook zand, water, bladeren, gras,... Deze materialen kunnen verwerkt
worden tot iets mooi en creatief tijdens een vrij moment of een begeleide activiteit.
Ook dansen , zingen, toneel spelen, enz… zijn
expressie activiteiten die vaak aan bod komen.
Zelfstandiger worden.
Leren omgaan met verdeelde aandacht van een
volwassene: de begeleidster kan niet iedereen
tegelijk helpen. Zijn/haar beurt afwachten.
Zelfredzaam worden: jas aandoen, zelf gaan
plassen, helpen opruimen, eten met anderen
samen, zorg dragen voor materialen, … .
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Weerbaar worden.
Leren opkomen voor zichzelf op een correcte manier. Zijn/haar mannetje staan in een
groep. Door samen heel wat te ondernemen leert het kind hoe het best op situaties
reageert.
Bewust omgaan met tijd.
Hoe is de dag ingedeeld? Wanneer eten we koek en wanneer eten we
boterhammetjes ? Wanneer is het tijd om naar huis te gaan? Is het vandaag maar een
halve dag school? Heet dat dan woensdag? Zo leren ze vat krijgen op de indeling van
hun eigen leven. De kinderen leren ook werken met kalenders in de klas.

Samen leren leven en spelen.
Rekening houden met anderen. Zich kunnen inleven. Samen spelen, knutselen en
opruimen. Samen aan een opdracht werken. Conflicten leren vermijden, relativeren en
zelfs oplossen. En dan weer vrienden worden.
Zich verbonden voelen met de anderen in de groep door samen te koken, te knutselen,
te vertellen en te luisteren en zo veel dingen meer.
De regels en afspraken zijn anders in een klas dan thuis. Kinderen leren elkaar
herinneren aan afspraken. Dat afspraken al eens kunnen veranderen leren ze ook.

Als ouder ben je een deel van de school
Ook de ouders worden verwend!
* Ouders zijn elke dag welkom in de kleuterklas. Wanneer één van de
begeleiders het startmuziekje speelt (signaal start van de ronde), verlaten de
ouders de klas. Het binnenkomen, de aanwezigheid en het buitengaan van de
ouders zou de ronde verstoren. De kinderen praten ook makkelijker zonder
ouders erbij. Wie een volledig dagdeel wil bijwonen kan dit na gewone navraag
bij één van de begeleiders. Je kan mee gaan zwemmen, mee knutselen, feesten,
koken en nog zo veel meer.
* In het keuken staat ook altijd een kop koffie klaar en zijn er andere ouders om
een praatje mee te slaan.
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* De begeleiders en het team zij elke dag aanspreekbaar. We streven ernaar om
problemen en vragen niet onder de mat te vegen maar te bespreken in overleg.
* Inspraak in de school waar je kind een belangrijk deel van zijn/haar tijd zal
doorbrengen. Dit gebeurt via allerhande kanalen.
Maar ... er worden ook een aantal dingen van je verwacht.
We verwachten dat jullie participeren in de klas en
in de school. Er is voor elk wat wils: mee gaan
zwemmen om de 14 dagen, soep maken, meegaan
op uitstap, je kennis ter beschikking zetten bij
projecten, ... .
Wat sowieso van alle ouders gevraagd wordt is om
één keer per jaar per kind (met een max. van 2
keer per gezin) in de klas van je kind te komen
poetsen en ook 1 keer te komen klussen. Dit
gebeurt op de poets- en werkdag die meestal de
eerste zaterdag van een vakantie doorgaat. Op
deze dag helpen ouders ook met klussen die in de
hele school moeten worden opgeknapt.
Verder kunnen ouders ook participeren in de verschillende werkgroepen:
- Raad van bestuur
- Praktische raad
- Feestcomité
- Pedagogische raad
- Werkgroep milieu
- Werkgroep Verkeer
- Werkgroep ICT
- Werkgroep Sprookjesbos
Bij interesse of voor meer informatie over de werkgroepen kan je terecht bij Ann.
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Het verloop van de dag
8u35:

Bel!!!
De kinderen leggen hun boekentas onder de gaanderij in het vakje
met hun symbool. Ze gaan in de rij staan aan de trap en wachten
op de begeleider.
De ouders kunnen ook nog even mee naar de klas. De kinderen
hebben elk hun eigen plaatsje (met symbool) om hun jas op te
hangen. Ze doen hun pantoffels aan en gaan in de ronde zitten.
Daar kunnen ze in een boekje kijken en rustig afscheid nemen van
hun ouders.
Om de 14 dagen gaan we op woensdag zwemmen en dan
verzamelen we in de rij aan de trap.
Elke week is er op donderdagmorgen schoolraad. Voor de tweede
leefgroep is dit geen verplichting. Wie wil gaan, kan dit doen.

8u45:

Er wordt een liedje (“stil zijn allemaal”) gespeeld op het
klokkenspel.
Dit is het teken voor ouders om de klas te verlaten en voor de
kinderen om de boekjes op te ruimen en stil op hun plaats te gaan
zitten.
Op het bord wordt de werkman/vrouw aangeduid met het hartje.
Die mag op de stoel naast de begeleider zitten en helpt doorheen
de dag.
De Ronde:
De werkman/vrouw past de kalenders aan (meer uitleg hieronder).
De kinderen die willen mogen iets vertellen of tonen. Na elk verhaal
is er mogelijkheid voor de kinderen om vragen te stellen over het
onderwerp of eigen ervaringen toe te voegen. Sommige
onderwerpen lenen zich tot uitdieping, de begeleider zoekt dan
samen met de kinderen naar antwoorden. Alles wordt door de
begeleider bijgehouden in een boek.
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Het verloop van de dag
9u10:

kiezen en werktijd:
De begeleider stelt een activiteit voor waar kinderen voor kunnen
kiezen. Dit aanbod kan komen vanuit de ronde, op vraag van de
kinderen, vanuit de vrije werktijd, of op maat van de noden van de
groep.
Tijdens een project is het aanbod steeds binnen dit onderwerp
gekaderd. De kinderen die voor deze activiteit kiezen worden
aangeduid op het keuzebord (meer uitleg hieronder).
Daarna krijgen de anderen even tijd om af te spreken waar ze
gaan spelen. De werkman klopt op zijn stoel als teken dat de
kinderen weer moeten gaan zitten. De begeleider overloopt het
keuzebord en duidt aan waar de kinderen willen spelen.

10u05:

koekjestijd:
De werkman/vrouw roept doorheen de klas: “koekjestijd”. Alle
kinderen gaan in de ronde zitten. De werkman/vrouw kiest een
koek en deelt die uit. De begeleider kiest ook nog een 'gezonde'
koek bv rijstwafel, cracker, maiswafel,...
De kinderen die de keuze van de werkman/vrouw niet willen
zwaaien met hun handen. Dan krijgen ze de koek van de
begeleider.
De koekjes worden opgegeten in de ronde, daarna gaan de
kinderen naar hun kapstok waar ze hun laarzen en jas aandoen.
Wie klaar is wacht aan de deur tot de werkman/vrouw klaar is. Die
mag als eerste naar buiten gaan.

10u10:

Pauze

10u35:

Bel:
De kinderen wachten in de rij aan de trap op de begeleider. In de
klas doen ze hun pantoffels aan en gaan ze in de ronde zitten.
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Het verloop van de dag
10u40:

Soep:
De kinderen zitten in de ronde en mogen in een boekje kijken. De
begeleider giet de soep in bekertjes (bodempje). Het liedje wordt
op het klokkenspel gespeeld, de kinderen doen hun boekjes weg en
gaan op hun eigen plaats zitten. De werkman/vrouw mag iemand
kiezen die helpt bij het uitdelen van de bekers. Wie nog soep wilt,
steekt zijn beker in de lucht.
De begeleider gaat rond met de soep. Wie klaar is zet zijn beker
op de bak en mag rustig in een boekje kijken.

10u50:

Verhaal:
Het liedje wordt op het klokkenspel gespeeld, de boekjes worden
opgeruimd,...
De werkman/vrouw kiest een boekje. Tijdens een project wordt er
soms een informatief kringgesprek gedaan in plaats van een
verhaal.

11u05:

kiezen + Werktijd:
Op woensdag is er kleuterlezen (3 kinderen uit leefgroep 4 komen
een voorbereid verhaal voorlezen aan groepjes kleuters).
Woensdag is de school gedaan om 12u05.

12u15:

etenstijd:
De werkman/vrouw roept tegen 12u10 “etenstijd” doorheen de
klas. De kinderen gaan onmiddellijk hun laarzen en jas aandoen.
Ze gaan naar beneden, nemen hun boekentas en gaan naar de
refter.

12u35:
13u25:

Middagpauze
Bel
Om de twee weken op vrijdagnamiddag gaan we sporten in de
sporthal. We vertrekken dan om 13u00 met de bus en zijn terug om
15u20.
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Het verloop van de dag
13u35:

klassikale activiteit:
Dit kan van alles zijn bv lied, raadsel, dans, spelletjes,
bewegingen,... Elke dinsdagnamiddag is er sport en zorg. De
tweede en de derde kleuterklas wordt hiervoor gesplitst. De ene
groep gaat naar de klas voor zorg. De andere groep gaat in de
refter of buiten sporten. Dan word er gewisseld.

14u00:

kiezen + Werktijd:

14u50:

Opruimen:
De werkman/vrouw roept “opruimtijd” doorheen de klas. De
kinderen gaan in de ronde zitten. De begeleider zegt hen wat er
moet opgeruimd worden en hoeveel kinderen hiervoor nodig zijn
(zie: organisatie opruimen). De werkman/vrouw duidt kinderen
aan. De kinderen die aangeduid zijn gaan onmiddellijk aan het
werk. Als ze klaar zijn met opruimen gaan ze in de ronde zitten en
lezen, in afwachting tot de anderen klaar zijn, een boekje.
De werkman/vrouw gaat de klas rond en verzamelt spullen die niet
op hun plaats liggen aan de bak in de ronde. Als iedereen klaar is
met opruimen wordt op het klokkenspel gespeeld, de spullen
worden door de werkman/vrouw uitgedeeld.

15u10:

Afsluiten van de dag:
De werkman/vrouw deelt fruit uit aan de kinderen. (iedereen moet
een klein stukje proeven)
Als het fruit op is, deelt de werkman/ vrouw op elke rij één
gedichtenbundel uit. De kinderen kiezen een gedichtje uit het boek
en brengen het naar de begeleider. De gedichtjes worden
voorgelezen.
De kinderen maken zich klaar (schoenen, jas) en wachten aan de
deur. Op vrijdag is er geen fruit maar krijgen de kinderen buiten
een koekje.

15u20:

Appelpauze

15u30:
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De klas in werking
De kalenders
Er hangen verschillende kalenders in de klas (weekkalender, dagkalender en de
maandkalender, verjaardagskalender). De werkman/vrouw past deze elke ochtend
aan. We bespreken welke dag het is (eventueel met lied dagen herhalen). Met een
parel wordt de juiste dag aangeduid.
Op deze kalender worden ook activiteiten gepland bv zwemmen, sport, uitstap, project
afsluiting,..
De weekkalender:
Op deze kalenders staan alle dagen van de week op een
rij. De dagen hebben een vaste kleur doorheen de
kleuterschool. Maandag = rood, Dinsdag = groen,
Woensdag = geel, Donderdag = blauw, Vrijdag = Wit,
Zaterdag en zondag = zwart.

De dagkalender:
Elke dag wordt een blaadje van de scheurkalender
gescheurd. De kinderen proberen de cijfers te lezen.

De maandkalender:
Elke dag mag de werkman/vrouw een kruisje zetten op de
maandkalender. Deze kan ook dienen om af te tellen naar
iets. Bij het begin van een nieuwe maand wordt deze ook
besproken.

De verjaardagskalender:
de verjaardagskalender wordt elke maand omgedraaid en er wordt kort bekeken wie
deze maand jarig is.
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Het keuzebord

In de ronde hangt het keuzebord. Daarop hangen de namen van de kinderen en de
verschillende hoekjes van de klas.
Met magneetjes wordt de keuze van de kinderen aangeduid op het bord.
Elke dag worden andere magneetjes in de kleur van die dag gebruikt (voor kleuren zie
kalenders).
Het vraagteken staat voor een begeleide activiteit.
Na de paasvakantie leren de kinderen van de derde kleuterklas geleidelijk zelfstandig
met het keuzebord werken.

De hoeken in de klas
RAVOT
- Er mogen zeven kinderen in de ravot.
- We spelen geen vechtspelletjes!
- Kampen bouwen, fantasiespel spelen, omloop
maken,... kan wel.
-We nemen geen spullen van andere hoeken mee in de
ravot.
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POPPENHOEK
- Er mogen vijf kinderen in de poppenhoek.
- Het materiaal blijft in de hoek.

RONDE
Er mogen vijf kinderen in de ronde spelen. Zij mogen
kiezen met wat ze spelen ( zie hieronder), maar er
mag maar 1 bak opengedaan worden. Bv. Als er
enkele kinderen met de piratenboot spelen, kan er niet
met de duplo's, autobaan of iets anders gespeeld
worden. Keuzemogelijkheden:Duplo-blokken,
Autobaan, Knikkerbaan, Muziek, Dansen,
Piratenboot, Spelen met meegebrachte spulletjes
SCHILDERHOEK
Er kunnen max. 4 kinderen tegelijkertijd schilderen aan
de schilderezels. Schilderschort aan! Als de verf op is,
wordt aan de begeleider gevraagd om verf in de
potten te doen. We laten de verfborstel in de
bijhorende verf zitten, we gaan niet met éénzelfde
verfborstel in andere potten zitten. We schilderen enkel
op het blad. Na het schilderen hangen we ons
schilderschortje weg en wassen we onze handen.
TEKENHOEK
Er kunnen max. 6 kinderen in de tekenhoek. Wanneer
we tekenen met stiften, zetten we de dopjes op de
stiften! Papiertjes die we vinden op de grond gaan in
de papiermand. Tekenen doen we op ons eigen blad.
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SPELLETJESHOEK/RIDDERKASTEEL
Er mogen max. 6 kinderen in de spelletjeshoek/
ridderkasteel. De kleuters mogen enkel spelletjes spelen
vanuit de open kasten. De spelletjes in de gesloten
kasten mogen enkel gespeeld worden met een
begeleider. Nadat je een spelletje gespeeld hebt, ruim
je het op voor je een nieuw spelletje speelt.

COMPUTER
Er kunnen max. 3 kinderen op de computer. Op de
computers worden er spelletjes gespeeld ( klik op het
vliegtuigje in de werkbalk) of wordt er getekend (klik
op de pinguïn in de werkbalk).
Bij de computer staat een zandloper. Wanneer de
zandloper leeg is, wordt er gewisseld. Op die manier
komt iedereen aan de beurt.

ZANDBAK
Er mogen max. 4 kinderen in de zandbak. We gooien
niet met zand.
Alle spulletjes uit de rode bak mogen in de zandbak.

TIMMERHOEK
In de timmerhoek mogen er max. 3 kinderen. Er wordt
voorzichtig omgesprongen met het materiaal.
Getimmerde werkjes mogen mee naar huis.
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Werkman/vrouw
De werkman/vrouw wordt bij de start van de ronde aangeduid op het keuzebord.
Het is een doorschuifsysteem waarbij alle kinderen elk om beurt aan bod komen. De
werkman/vrouw mag op de stoel naast de begeleider zitten in de ronde, de koeken
kiezen, de soepbekers uitdelen, wegbrengen en het verhaaltje kiezen.
Soms wordt er aan de werkman/vrouw ook gevraagd om leeuw (axenroos) te zijn. Dit
wil zeggen dat ze even de “leiding” krijgen over een groepje kinderen. Ze moeten dan
iets uitleggen, begeleiden of een oogje in het zeil houden of alles goed verloopt.

Project
Een project kan zijn oorsprong vinden in de ronde of vrije werktijd. Als de begeleider
merkt dat een onderwerp blijft leven, wordt voorgesteld hier een project rond te doen.
Indien er spontaan niks blijft hangen bij de groep, houden we een keuzeronde waarbij
iedereen zijn voorstel kan doen. Als het aanvaard wordt, zoeken we wat we er over
willen weten, wat we gaan doen en naar welke afsluiting we toe werken.
Een afsluiting kan gericht zijn naar ouders of kinderen in de vorm van een
tentoonstelling, toneel, film, etentje,… Een afsluiting kan ook een product zijn, bv. een
boek. En soms is een afsluiting een uitstap.
Een project duurt ongeveer 4 à 5 weken.

Zorg
Wat doen we tijdens de zorguren?
Schrijfdans (zie hieronder)
met subgroepjes werken aan fijne motoriek.
gezelschapsspel
wiskundige initiatie ( tellen, kleuren, probleemoplossend denken, ruimtelijk
inzicht, ruimtelijke begrippen,…)
! leren zelfstandig en gestructureerd werken
! voorbereidend lezen en schrijven met derde kleuterklas.
!
!
!
!

Er wordt gedifferentieerd per kind. Zorg is op maat van de kinderen.
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Schrijfdans
Eén keer per week wordt schrijfdans gegeven aan 2e en 3e kleuterklas apart. Hierbij
bewegen we op muziek, eerst in de ruimte, dan in de lucht en vervolgens op het
schrijfoppervlak. We slijpen bewegingen in met heel ons lichaam, maken ze ons zo
eigen waardoor de verwerking op het schrijfoppervlak soepeler is. Hiermee beogen we
een harmonieuze overgang tussen grove en fijne motoriek. Het is een voorbereiding op
het vloeiend schrijven.

Schetsboeken (vrije teksten boek)
De 3e kleuterklas heeft een schetsboek (vrije teksten boek). Hierin worden nieuwe
tekentechnieken en vrije teksten gemaakt. De kinderen mogen hierin zelfstandig werken,
maar we stimuleren wel tot een afgewerkt product. Het schetsboek wordt gebruikt om te
werken rond ontluikende geletterdheid. De teksten worden door de begeleider
genoteerd in scriptletters. De schetsboeken blijven op school, je kunt ze wel komen
inkijken. In leefgroep 3 wordt er met het boek verder gewerkt en leren de kinderen
stapsgewijs zelf schrijven. Eens het boek vol is gaat het mee naar huis.

Scriptletters
De kinderen leren hun naam in scriptletters (zoals deze letters) schrijven, gelieve hier
thuis ook rekening mee te houden.
In de klas werken we enkel met scriptletters. Veel kinderen kunnen hun naam in
blokletters schrijven, wat goed is. Op school leren we hen ten laatste tegen eind derde
kleuterklas hun naam in script. Wil je het je kind zelf aanleren, dan geniet script de
voorkeur.
Begint de ontluikende geletterdheid? Fantastisch? Wil zij/hij woorden leren schrijven?
Super. Ook hier geniet script voorkeur. Script mag wel geen struikelblok worden. De
interesse primeert boven het lettertype!
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Sport
Elke dinsdagnamiddag sporten we op school met
tweede en derde kleuterklas apart. De ene groep sport
en de andere groep werkt in de klas. Een sportzak
meegeven is niet nodig. We vragen wel om de kinderen
op sportdagen met sportkledij naar school te laten
komen (dinsdag, woensdag en vrijdag).
Vanaf oktober tot aan de paasvakantie sporten we om
de twee weken op vrijdag in de sporthal van Zwalm.
Sport in Zwalm is niet in dezelfde week als het
zwemmen (zie kalender).
Iedereen brengt voor oktober turnpantoffels (zonder
veters, zool die niet afgeeft) mee. Deze worden in de
klas bewaard en meegenomen telkens we gaan sporten
in Zwalm.

Zwemmen
Tot aan de paasvakantie gaan we om de 14 dagen zwemmen in het zwembad van
Oudenaarde. We doen dit op woensdag bij de start van de school. We hebben per 4
kleuters een chauffeur nodig en een begeleider in en rond het water.
Het is handig als de kinderen gemakkelijke kledij aan hebben, dus geen hemdjes met
knopen, broekkousen,... Het maakt dat het aan- en uit kleden wat vlotter gaat.

Verjaardagen
Feest in de klas: we zingen, maken vuurwerk, de jarige is werkman/vrouw, …
De jarige mag trakteren. Er worden geen individuele pakjes of snoep uitgedeeld.
Hou de traktaties eenvoudig en afvalarm. Graag iets dat we gezellig samen kunnen
oppeuzelen, zoals cake, pannenkoeken, fruit,… Je kunt het ook samen met de kinderen
komen koken, knutselen in de klas.
Als er uitnodigingen zijn voor verjaardagsfeestjes worden die niet in de klas uitgedeeld.
Ze kunnen wel aan ons gegeven worden en dan stoppen wij die samen met de kinderen
in de vakjes van de ouders. Dit om te vermijden dat er ruzies en verdrietjes zijn of dat
de uitnodigingen zoek geraken.

Koek
Voor de pauze van 10u10 krijgen de kinderen in de klas een koek. Koeken worden
door de school aangekocht, de kinderen mogen niet zelf iets meebrengen tenzij er
speciale afspraken zijn omwille van allergieën.
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Soep
Na de pauze van 10u10 krijgen de kinderen een beker verse soep. Proeven moet maar
vinden ze de soep echt niet lekker dan mogen ze stoppen.

Fruit
Om 15u10 krijgen de kinderen in de klas een stuk fruit op maandag, dinsdag en
donderdag. De afspraak is dat iedereen een stukje proeft. Het fruit wordt door de
school aangekocht. Voor kinderen met allergieën kunnen er speciale afspraken worden
gemaakt.

Toiletbezoek
De kinderen kunnen op elk moment van de dag naar het toilet. We leren de kinderen
zelfstandig en proper naar toilet gaan. Als ze hulp nodig hebben blazen de kinderen
op een fluitje dat bij het toilet hangt. Bij een ongelukje wordt de plasbroek in een
plastieken zak aan de kapstok gehangen. Je kiest zelf of je reserve kledij meegeeft of
gebruik maakt van de reserve van de klas. Wij krijgen de reservekledij graag snel
terug.
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Ziek
Als je kind ziek wordt op school dan worden jullie onmiddellijk opgebeld met de vraag
jullie kind af te halen. Als dit echt niet lukt zoeken wij een rustig hoekje op school. Er
worden geen medicijnen gegeven zonder jullie uitdrukkelijke toestemming.
Stuur je kind nooit ziek naar school! Als je kind niet naar school komt (door ziekte) dan
vragen wij om de school te verwittigen binnen het half uur na de start van de school.

Refter
De kleuters eten hun boterhammetjes op in de refter. De kinderen van het lager doen dit
in hun eigen klas. Kleuters die een drankje van thuis meebrengen moeten dit doen in
een herbruikbare verpakking. Gashoudende gesuikerde drankjes zijn niet toegelaten.
We zorgen ervoor dat er in een rustige sfeer kan gegeten worden. De kleuters worden
aangemoedigd hun boterhammetjes op te eten. Wat ze niet opeten blijft in de
boterhamtrommel zodat jullie weten wat jullie kind eet (en niet eet). Specifieke zaken
rond eten meld je best extra aan de klasbegeleider en de “eettoezichtbegeleider”.
Koek en snoep wordt ook in de boterhammen doos niet toegelaten.
Eten opwarmen op school kan niet meer.

Communicatie
Wij zijn voorstander van een vlotte, open communicatie. Wacht niet tot een
oudercontact vooraleer je je dringende vragen stelt. Je kan ons steeds aanspreken voor
of na de lesuren. Op de klasvergadering geeft de begeleider de makkelijkste momenten
door.
Per schooljaar zijn er minstens 2 vaste oudercontacten waar je kind besproken wordt.
Deze oudercontacten worden voorafgegaan door een schriftelijke evaluatie over je kind
(sociaal-emotioneel, cognitief, motorisch, …).
Er zijn een aantal algemene communicatiekanalen, specifiek voor
leefgroep 2:
Een mailtje in je mailbox met een vraag of met klasnieuws.
Persoonlijk aanspreken van mensen voor of na school
Een briefje in jullie postvakje in de hal van de school
Voor de school communicatie gebruiken we 2 kanalen:
papieren post in jullie postvakje in de hal (per familie 1 bakje);
nieuwsflitsen (occasioneel) en weekkranten (zeker om de 14 dagen, soms
wekelijks) via de mail. Wie geen vlotte toegang heeft tot mail meldt dit best aan
de coördinator en krijgt deze post ook in zijn postvakje.
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Evaluaties
2 keer per jaar is er een vast evaluatie moment dat bestaat uit een schriftelijke evaluatie
en nadien een oudercontact. Deze vallen in december en juni.
Eind februari is er een mondelinge evaluatie voor de derde kleuterklas (naar aanleiding
van de CLB-toetsen )en voor de tweede kleuterklas op vraag. Naast deze vast
momenten is het altijd mogelijk om een extra oudercontact aan te vragen.
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