
Welkom!

in de tweede kleuterklas

* Welkom met een lied
* Een woordje van Rube en Rutje



Wie zijn wij?
Juf Laura Juf Karen



Wie zijn wij?
Juf Aileen Juf Elke Juf Anja

Co-teacher Co-teacher Zorg coördinator 



Wie zijn wij?
Juf Katleen

Leerkracht LO

K2A en K2B turnen met juf 
Katleen op woensdag en 
donderdag 

Samen turnen op maandag, 
dinsdag en vrijdag

Fietsen voor K2A op maandag
Fietsen voor K2B op dinsdag



Wie zijn wij?

Visjes - Juf Laura

Sneeuwmannen - Juf Karen



Wie zijn wij?
Rube, Rutje en hun huisdier Rikki



Een dag in onze kleuterklas

Start in de kring – samen zijn

Wie is er in de klas?

Weer en seizoen



Een dag in onze kleuterklas

Weekoverzicht Dagkalender
*Cijfers

Jaarplanning 
*Uitkijken naar.



Een dag in onze kleuterklas

Daglijn
Overzicht

Planning maken



Een dag in onze kleuterklas

Takenbord

- Voor iedereen een taak

- Verantwoordelijkheidszin



Een dag in onze kleuterklas

Catechesemoment

* Prentenboeken
* Waarden en normen
* Bijbelverhalen



Een dag in onze kleuterklas

Poppenhoek

Leeshoek

Zandbak

Bouwhoek
Autohoek

Onze hoeken in beeld



Een dag in onze kleuterklas

Winkel Gezelschapsspelen

Timmerhoek Fijne motoriek



Een dag in onze kleuterklas

Schilderhoek Knutselen - beeldend

Schrijfhoek Computerhoek
*techniek



Een dag in onze kleuterklas

Puzzelhoek
- Ingedeeld in verschillende 

moeilijkheid
- Differentiatie met de 

puzzelkaart
- Iedereen kampioen



Een dag in onze kleuterklas

Samenwerken of co-teachen
met de andere klas door het 
grote gat in onze muur!

- Enkele hoeken zijn in de 
andere klas te vinden.
- zo zijn we een echte 
overgang tussen K1 en K3
- Op sommige momenten 
kan het doek (of binnenkort 
de deur) wel toe zodat de 
groep wat kleiner is! 



Een dag in onze kleuterklas

Iedereen is anders

Zo ook onze aanpak



Wat is er specifiek aan onze leeftijdsgroep?

Hoekenwerk

Volgens kleurengroepjes



Wat is er specifiek aan onze leeftijdsgroep?

- Heel gedifferentieerd 
werken mogelijk!

- Interessegebied van veel 
kleuters aanbieden



Wat is er specifiek aan onze leeftijdsgroep?

- Pictogram voor hoek
- Magneten voor aantal
- Hoek vol? Kies andere hoek



Wat is er specifiek aan onze leeftijdsgroep?
Moetje – plichtsbewustheid – plannen maken

Knutsels Zeker ook speelhoeken



Wat is er specifiek aan onze leeftijdsgroep?

Voorbereidend lezen – voorbereidend rekenen – logisch denken



Wat is er specifiek aan onze leeftijdsgroep?

Schrijfdans

- Grootmotorisch op muziek

- Kleinmotorisch op muziek

- Niet resultaatgericht, maar procesgericht

- Soepel worden van gewrichten

- Leren schrijven op speelse manier

- Vaak met gekke materialen



Wat is er specifiek aan onze leeftijdsgroep?

Zelfportrettenmapje

- Paar keer per jaar maken 
kleuters een zelfportret

- Grote groei zichtbaar

- Blijft in de klas tot einde 
schooljaar 

Gemaakt door Tine Littani



Wat is er specifiek aan onze leeftijdsgroep?

Turnpantoffels vanaf K2

Blijven in de klas



Wat is er specifiek aan onze leeftijdsgroep?

Verjaardag

- Traktatie met cake of wafels (voorverpakt)

- Geen snoep

- In K2 worden de kleuters geschminkt



In mijn boekentas?

- 10 uur: Fruit

- 11.45 uur: boterhammen 
of warme maaltijd

- 14.30 uur: Koekje

- Vanaf september 
schoolfruit op dinsdag

Schrijf zeker overal de naam op! 

Zo geraakt er geen fruit of koek 

verloren in de bak!

Papiertjes laten we 

beter thuis: Milieuzorg 

op school



In mijn boekentas?

- Drinkbus met naam erop - Scankaartje altijd op zak



In mijn boekentas?

- Heen- en weermapje: Mag steeds 
mee naar school gegeven worden

- Doos: Mag helemaal leeg weer 
mee naar school, dan vullen we 
hem met veel plezier opnieuw!



In mijn boekentas?

Liedjesbord met microfoon

- Blijft thuis.
- Wij geven liedjes mee, jullie vullen aan 



In mijn boekentas?

1 zakdoekendoos mee naar de klas 1 zakje met vochtige doekjes mee naar de klas



Visie en mijn Zillfie

Ons observatiesysteem = 
mijn Zillfie

- Onze manier van observeren
- Buitenkant van cirkel 

(cultuurgebonden doelen)
- Binnenkant van de cirkel: belang 

van werken aan persoonsgebonden 
doelen.

Dit schooljaar focus 
op ‘ontdekken en 
ondernemen’, een 

stukje uit onze 
schoolvisie.



Projecten & uitstappen

Rollebolle – onder voorbehoud!

Sportuitstap voor kleuters van K2 en K3



Projecten & uitstappen

Bosuitstap – onder voorbehoud!

herfstuitstap voor kleuters van K2 en K3

Spelen, springen, klauteren

Herfstschatten verzamelen

Natuur beleven



Projecten & uitstappen

Museum M – onder voorbehoud

Een halve dag op zoek naar schatten in 
het museum

Rondleiding op maat



Projecten & uitstappen

Boerderij – onder voorbehoud

Een hele dag leven en werken op de boerderij!



Projecten & uitstappen

Technopolis – onder voorbehoud

genieten van een grote winkel, 
bouwhoek, garage,… 



Projecten & uitstappen

Guy’s verteltent – onder voorbehoud

Meester Guy komt een verhaal 
vertellen in een tent in de turnzaal. 

Interactief



Projecten & uitstappen

Enkele uitstapjes die we soms maken in 
thema: ( al zullen we dit jaar een beetje 
moeten afwachten). Alles onder 
voorbehoud.

* Boomgaard
* Bibliotheek
* Bakker
* Apotheek
* Park
* …



Nog even dit.



Zijn er nog vragen?



Dankjewel om langs te komen in onze klas!


