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Beste ouders 

Even een verduidelijking over de schoolorganisatie van de kleuterschool voor dit schooljaar. 

 

Ieder schooljaar moeten we bij de organisatie rekening houden met aantal kleuters, geboortejaren, 

aantal leerkrachten, beschikbare lokalen, …   

Sinds enkele jaren zijn wij gestart met ‘co-teaching’ in onze eerste kleuterklassen. Twee of meer 

juffen zijn verantwoordelijk voor alle kinderen van de klas. Zij bundelen hun expertise en ervaringen 

om zo samen een krachtig aanbod uit te werken 

 

Wij zijn overtuigd van de meerwaarde van deze manier van werken.  Daarom willen we in alle klassen 

aan co-teaching doen.  Ook de inspectie gaf ons hierover positieve feedback en vond dit krachtig 

onderwijs. 

Op deze manier kunnen we nog meer leerkansen aan onze kleuters bieden. We kunnen meerdere 

hoeken aanbieden, er is meer tijd om te observeren en te ondersteunen. Door samen na te denken 

en samen te doen ontstaat er een wij-gevoel om de kinderen te begeleiden. 

 

Om dit te kunnen organiseren, hebben we menggroepen gemaakt van 2,5 – 3 –jarigen / 3-4-jarigen 

en 5-jarigen. 

 

Hoe zijn de klasgroepen samengesteld? 

- K1 (juf Christiane en juf Sabine): kleuters die het voorbije schooljaar instapten na maart + 

instappers vanaf september  (2,5- 3-jarigen) 

- K1-2A (juf Ilse Augustyns en juf Katrien Loomans) : 3- en 4-jarige kleuters 

- K1-2B (juf Chantal en juf Heidi): 3- en 4-jarige kleuters 

➔ K1-2 zijn zo ingedeeld dat er in elke klas ongeveer 15 3- jarigen zitten en ongeveer 30 4-

jarigen.   

- K3 (juf Ilse Van Beeck – juf Katrien De Laet en juf Lynn): 5- jarige kleuters 

Juf Francine is ambulante juf, Juf Erika zal ondersteunen als kinderverzorgster en juf Kathleen geeft 

bewegingsopvoeding.  

In iedere klasgroep heeft elke juf haar zithoek. De kleuters krijgen een vaste zithoek toegewezen. 

Juf Helga is de zorgcoördinator van onze school. 

In de presentatie die u binnenkort van de leerkrachten krijgt, zal u kunnen zien hoe het aanbod in de 

klas uitgewerkt wordt. 

 

Het schoolteam. 
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