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K1-2B

Juf Anneleen en juf Francine

MATER DEI GOOREIND



ONZE JUFFEN

Juf Anneleen
kruisjes

Juf Francine
blokjes



BINNENKOMEN OP SCHOOL
Alle kleuters worden afgezet aan de schoolpoort.
Bewaking vanaf 8u15.
8u45 belsignaal: kleuters gaan in de rij staan op de kruisjes of
blokjes
8u45 schoolpoort sluit
Graag op tijd komen: samen starten is belangrijk.
Voor we de klas binnengaan wassen wij onze handen aan de
toiletten, dit wordt meerdere malen per dag gedaan





CO- TEACHING
Eén grote klasgroep

2 lokalen om in te spelen, kleuters kiezen zelf waar ze spelen
veel ruimte, beweging en veel soorten speelhoeken 
2 vaste zithoeken voor onthaal, fruit, verhaal en afsluiten van de
dag
Verjaardagen en andere bijzonderheden vieren we met z'n allen
samen.





CO- TEACHING
Waarom 2 juffen in één klas

1 juf begeleidt een activiteit, de andere juf de hoeken, zelfstandig
spel, toiletbezoek,...
2 juffen doen tegelijkertijd een verschillend aanbod
2 juffen geeft 2 keer zoveel ogen, oren, ideeën, materialen,...
2 verschillende manieren van aanpak, twee personen met een
mening over iets
Veel overleg maakt dat er een ruimer beeld van uw kind is en er
nog meer op niveau gewerkt kan worden
Eerste periode schooljaar extra ondersteuning door juf Sabine of
juf Erika





TURNEN

Juf Kathleen Meester Steven

Dinsdag 10u40- 11u30: zithoek juf
Anneleen
Dinsdag 11u30- 12u20: zithoek juf
Francine
Donderdag: 11u30-12u20: samen
Turnmoment met de hele klas samen
wordt gegeven door juf Kathleen en
meester Steven samen
turnpantoffels zijn niet meer nodig
Gelieve sportieve kledij aan te doen bij
uw kleuter op deze dagen dus geen
rokjes, kleedjes, spannende
jeansbroekensportks@materdeigooreind.be





3 JAAR EN 4 JAAR
2 leeftijden in 1 klas

leren van elkaar
alle kleuters mogen alles proberen: ieder op eigen tempo en
talenten
spelletjes en activiteiten worden per kind aangepast
juffen zullen observeren en steeds motiveren om nieuwe
dingen te proberen





DAGVERLOOP
VOORMIDDAG

8u45: belsignaal: kleuters gaan naar hun rij (kruisjes of blokjes)
We stappen naar de klas, zetten onze boekentas weg, hangen onze jas aan de kapstok en gaan naar
toilet daar wassen we ook onze handen

8u55: onthaal met kringgesprek en de kalenders
9u10: Aanbod in de werkhoek en zelfstandig spel
10u25: Speeltijd
10u40: Fruit eten en water drinken
10u55: vervolg van het aanbod
11u45: opruimen en gezamenlijk voormiddag afsluiten
12u15: we stappen naar de eetzaal
12u20: we eten onze boterhammen op in de eetzaal, kleuters die naar huis gaan worden opgehaald aan de
poort











DAGVERLOOP
NAMIDDAG

13u30: belsignaal, kleuters staan in de rij
vrij keuzemoment
eventueel vervolg van het aanbod

14u20: opruimen, naar het toilet en jassen aan
14u40: speeltijd
14u55: drinken (geen koeken meer) verhaal vertellen of spelletje spelen
15u25: belsignaal en ouders komen de kleuters ophalen aan het raam. Gelieve niet tot in de gang te komen wij
sturen de kleuters naar buiten.



OPHALEN VAN DE KLEUTERS
Tot 15u25 wachten de ouders aan de schoolpoort
Wanneer de poort open gaat mag je naar het raam van de klas stappen.
De kleuters wachten in de klas, de juf roept de kleuters één voor één naar buiten.

NASCHOOLSE OPVANG

Alle kleuters die niet of te laat worden opgehaald gaan altijd naar de opvang
Rond 17u15 stappen de kleuters die dan nog op school zijn naar Ferm aan het
schoolhuis





HOEKEN VAN DE KLAS
POPPENHUIS



HOEKEN VAN DE KLAS
WINKEL



HOEKEN VAN DE KLAS
COMPUTER



HOEKEN VAN DE KLAS
WERKHOEK



HOEKEN VAN DE KLAS
VRIJ WERK- EN KNUTSELHOEK



HOEKEN VAN DE KLAS
PUZZELHOEK



HOEKEN VAN DE KLAS
TAFELS VOOR KLEIN FANTASIESPEL



HOEKEN VAN DE KLAS
BOEKENHOEK



HOEKEN VAN DE KLAS
BOUWHOEK EN AUTOMAT



HOEKEN VAN DE KLAS
ZANDBAK



HOEKEN VAN DE KLAS
TAFELS VOOR KLEIN CONSTRUCTIE EN FIJN MOTORISCH MATERIAAL



HOEKEN VAN DE KLAS
POPPENKAMER



HOEKEN VAN DE KLAS
ONTDEKBAK



HOEKEN VAN DE KLAS
BEWEGINGSHOEK



GROEIEN
We stimuleren ieder kind om de volgende stap te zetten in
zijn/haar ontwikkeling

zelfredzaamheid
Experimenteren en nieuwe technieken ontdekken/verfijnen
tekenen 
tellen
taalontwikkeling
werkhouding
sociale vaardigheden



THEMA'S
WERKEN ZONDER THEMA
observeren: noden, interesses en talenten ontdekken
meespelen
hoeken verrijken: wat hebben de kleuters nodig
tijd maken voor welbevinden en groepsvorming
ontdekken welk thema de kleuters echt leuk vinden
echt tijd vrij maken om samen met de kleuters op ontdekking te gaan

WERKEN MET THEMA

we zoeken onze thema's steeds vanuit de kleuters
we werken de thema's met de kleuters uit

brainstorm: Wat weten we al? Wat willen we nog weten? Wat willen we allemaal doen?
daarna wordt er een planning gemaakt



LEREN IS EEN GROEIPROCES
We werken met heel veel echt materiaal, hiervan worden regelmatig foto's op de
website geplaatst.
Daarna werken we pas op papier, dit hoeft niet altijd tot een eindresultaat te leiden.
Kleuters zetten hun stempel bovenaan op elk werkje, wie het kan mag zijn naam
schrijven
De werkjes worden voor iedere vakantie mee naar huis gegeven in de rode zak

Sommigen komen met een dikke map, andere spelen veel in de hoeken en doen hier
ook veel ervaring op

Hoeken worden regelmatig verrijkt met materiaal zodat alle doelen al spelend bereikt
kunnen worden. 





OBSERVEREN EN OUDERCONTACT
2 juffen observeren alle kinderen
We noteren alles in een zorgschrift en maken samen een oudercontact;

steeds in overleg met zorgjuf Helga
Individueel oudercontact: november en mei (exacte datum volgt)

Gaat door in de klas met de juf van de vaste zithoek. (als de
coronamaatregelen het toelaten)

VRAGEN OF PROBLEMEN

juf aanspreken na school aan het raam
briefje in boekentas
mail: we bekijken dit regelmatig, maar tijdens de schooluren is dit moeilijk



POSTBRIEF
Meeste informatie wordt verstuurd per mail
Belangrijke brieven worden meegegeven in een kaftje.

graag de dag nadien terug meegeven naar school
ingevulde briefjes steeds klas (K1-2B) en naam vermelden

We zullen op regelmatige basis een postbrief met info van de klas
versturen, meestal per thema. Dit versturen we per mail



KLASMAIL

Vragen, belangrijke mededelingen of leuke nieuwtjes? U kan ons altijd via mail bereiken.
We hebben 1 klasmail voor beide zithoekgroepen
Beide juffen zien dus alle mails, zo zijn we steeds van alles op de hoogte
Graag als onderwerp de naam van je kind vermelden, zo weten we meteen over wie de mail gaat
Dringende oproepen gelieven te bellen of mailen naar de school

03 663 52 70
secretariaat@materdeigooreind.be

k1-2b@materdeigooreind.be



AAN-EN AFWEZIG
We vinden het belangrijk dat alle kleuters regelmatig naar school komen.

zo kunnen we een echte vaste groep vormen.
Als uw jonge kleuter 's middags te moe is, spreek dan met uw kleuter vaste momenten
in de week af om thuis te blijven. 
Wanneer uw kleuter koorts heeft of ziek is, blijft uw kleuter thuis.
Graag een mailtje wanneer uw kleuter langer afwezig zal zijn. Voor 1 dag mag, maar
moet je niet verwittigen.

vooral uit interesse en bezorgdheid



WE HOPEN ER
SAMEN EEN

FIJN EN
LEERRIJK JAAR
VAN TE MAKEN!



BEDANKT VOOR
UW AANDACHT

ZIJN ER NOG VRAGEN?


