
K1-2A

WELKOM

INFO

3 JAAR

4 JAAR



Juf Katrien Loomans

Juf Ilse Augustyns

ONZE JUFFEN





CO-TEACHING
ONZE MOTIVATIE : 
*2 vaste zithoeken : voor onthaal, koek en drank en verhaal en 
afsluiting + regelmatig zal de juf eens wisselen. Kinderen blijven 
in hun zithoek
*1 juf begeleidt een activiteit, de andere juf de hoeken. 
Individueel spel, meespelen met de kinderen en toiletbezoek 
enz…
*Zo veel mogelijk actief spelen in de hoeken, motiveren van 
zelfstandig spelen en steeds bezig zijn.
*Veel ruimte, beweging en veel soorten speelhoeken
*Met z’n allen vieren van verjaardagen of bijzondere momenten



Juf Sabine en juf Erika

Juf Kathleen en meester Steven

Ze komen ook regelmatig helpen in onze klas

Dinsdag : 8.45 – 9.35 : turnen : juf Ilse
Dinsdag : 9.35 – 10.25 : turnen : juf Katrien
Donderdag : 10.40 – 11.30 : samen turnen







3 JAAR EN 4JAAR

• 2 leeftijden in 1 klas 
• We zullen de kleuters zo weinig mogelijk op splitsen. 

Dit omwille van het  klasgevoel. 
• Alle kleuters mogen alles proberen : ieder op eigen 

tempo en talenten. Spelletjes worden per kind 
aangepast. 

• Wij als juffen zullen hen motiveren om steeds iets nieuws 
te proberen om zo verder te groeien.

https://www.google.be/url?sa=i&url=http://www.senzar.nl/duiding~getal%203%20en%209.htm&psig=AOvVaw3JDVM1q33pRWHMk0d3WcZF&ust=1598275193972000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCIiKrKC1sesCFQAAAAAdAAAAABAD
https://www.google.be/url?sa=i&url=http://hoofdband.bandana-bestellen.nl/product/10033865/opblaasbare-getal-4-blauw-bestellen.html&psig=AOvVaw0It8UlRFTbhJy4TOeFkPay&ust=1598275233178000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCOjW0rG1sesCFQAAAAAdAAAAABAD








WERKEN ZONDER THEMA
WAAROM
• Observeren : noden, interesses, talenten ontdekken
• Meespelen
• Hoeken verrijken : wat hebben kinderen nog nodig
• Tijd maken voor welbevinden, de sociaal-emotionele probleempjes en kinderen met een zorgvraag
• Gesprekjes met de kinderen
• Kijken : welk thema vinden kleuters echt leuk.
• Tijd vrij maken

WERKEN MET THEMA
WAAROM
• We zoeken een thema vanuit de kleuters. Wat vinden zij leuk? Daarna werken we ze samen met de 

kinderen uit .
• Gesprekje : Wat weten we al? En wat willen jullie nog weten? Wat willen jullie allemaal doen? 
• Daarna wordt er een planning gemaakt. 









DE KLASPOP : JULES



DAGINDELING
VOORMIDDAG
8u 15  : Er is bewaking op de speelplaats.  Moedig uw kleuter aan om zelfstandig al naar de

speelplaats te stappen.
8 u 45 : De bel gaat.  De kleuters stappen met de juf of zelfstandig naar de rij

ROND = Juf Ilse, en de DRIEHOEK = juf Katrien
9 u 15   : We doen een aanbod in de werkhoek.  Kleuters die wensen kunnen er aan

deelnemen, andere kleuters kiezen zelfstandig hun spel.
10u 10 We even naar het toilet. En ruimen samen op.        
10u 25 : Speeltijd
10u 40 : Fruit eten en drinken .
11u 55 : Vervolg van het aanbod.
11u 45 : Opruimen en gezamenlijk de voormiddag afsluiten.
12u 20 : Belsignaal en de ouders komen de kleuters halen aan de poort .

Kleuters eten in de eetzaal.



NAMIDDAG
13u 30 : Belsignaal en naar de eigen rij stappen.

Vrij keuze moment en eventueel  vervolg van het aanbod. 
Tijdens het spelen gaan we ook naar het  toilet. Jassen 
aandoen.

Opruimmoment.
14u 40 : Speeltijd + even drinken
14u 55 : Gezamenlijk moment in de zithoek met een verhaal 
15u 20 : We maken onze kleuters klaar om naar huis te gaan
15u 25 : Belsignaal en de ouders komen de kleuters halen aan

de klasdeur.























LEREN IS EEN GROEIPROCES

• We werken met heel veel echt materiaal.  Daarom zullen we regelmatig foto’s 
nemen en deze op de website plaatsen. 

• Daarna pas op papier. Na 1 of thema’s worden de werkjes mee naar huis gegeven in 
de rode heen- en weerzak. 

• Dit hoeft niet altijd tot een eindresultaat te leiden. 
• Sommigen komen met een dikke map, anderen spelen in de hoeken maar doen daar 

evenveel ervaring op 
• Hoeken worden regelmatig verrijkt met materiaal zodat alle doelen al spelend 

kunnen bereikt worden









• 2 juffen voor alle kinderen van de klas. 
• 2 juffen zullen alle kinderen observeren.
• We noteren alles in een zorgschrift en maken samen een oudercontact.
• Steeds in overleg met zorgjuf Helga
• Individueel oudercontact : november en mei 
• Deze zal doorgaan in de klas met de juf van de vaste zithoek

OBSERVEREN EN OUDERCONTACT

VRAGEN  OF PROBLEMEN
• Problemen of vragen, spreek af met de juffrouw voor of na de schooluren.
• Eventuele problemen in de klas zo vlug mogelijk melden . Per briefje of per mail.
• We kijken regelmatig naar onze mails. Maar tijdens de schooluren is dit moeilijk.
• Wanneer het dringend is gelieve te telefoneren naar het secretariaat : 

03 663 52 70



POSTBRIEF

• Belangrijke brieven worden in een plastiek mapje meegegeven.
• Graag de dag nadien het lege mapje terug mee te geven.
• Ingevulde briefjes : steeds K1-2A en de klasnummer invullen. Liefst zo vlug 

mogelijk.
• We zullen op regelmatige basis een postbrief met gegevens maken. 

Deze zullen we per mail bezorgen.
• Wanneer we nog een korte mededeling willen melden zal dit zo veel mogelijk 

per mail gebeuren.



KLASMAIL

We hebben 1 klasmail voor beide groepen. Beide juffen zullen de mails lezen en 
beantwoorden. 
Ons mailadres is : k1-2a@materdeigooreind.be
DANK JE WEL


