Nederlands

Voor het eerst naar school.
Tips en weetjes voor ouders en hun kleuter
Binnenkort mag jouw kind voor het eerst naar school. Dat bijzondere moment
bezorgt je misschien ook veel vragen. Daarop wil het boekje ‘Voor het eerst
naar school’ een antwoord geven. Met praktische tips, echte verhalen en
duidelijke informatie. Deze vertaalfiche in je eigen taal helpt je op weg.

“We zorgen goed voor je kind”
Juf Ellen, Basisschool Klaverdries, Drongen
“Ik zorg er samen met de kinderverzorgster voor dat elk kindje zich fijn voelt op school
en zich goed ontwikkelt. Ik ben als een moeder-eend tussen haar kuikens. Een goede
band met de ouders vind ik ook belangrijk. Zo wordt alles bespreekbaar. Daarom is
het fijn als ouders na een schooldag naar de klas komen. De kindjes tonen dan wat ze
gemaakt hebben. Die glunderende gezichtjes, dat is magisch.”

“Op school is er een speciale juf
die helpt met de taal”
Ola Bogdanowicz, mama van Amelia
“Amelia start over twee maanden. Verleden maand bezochten we de school al eens. De
juf en de directeur kwamen heel vriendelijk over. Al dat mooie en nieuwe speelgoed:
Amelia had het helemaal naar haar zin. Thuis spreken we Pools. Het heeft me geholpen
dat Vlaamse vrienden meegingen naar de bezoekdag en de inschrijving. Op school is er
een speciale juf die met de taal kan helpen als dat nodig is.”

Vijf vragen van ouders
1 Mijn kind spreekt geen Nederlands.
Mag het naar de kleuterschool?
Ja, dat mag. Je kind leert op school snel al
spelend Nederlands. In de meeste scholen
krijgen kinderen die het nodig hebben extra
ondersteuning om goed Nederlands te leren.
2 Een namiddagdutje of een
luier, kan dat op school?
Sommige kleuterklassen hebben een
slaaphoekje, andere niet. Misschien start je
kind het best met halve dagen? Bespreek de
mogelijkheden met de juf of meester. Vraag
ook wat de afspraken rond zindelijkheid zijn.
Een kind dat nog een luier draagt, mag in elk
geval naar school. Oefen thuis wel om het potje
of toilet te gebruiken als je kind daaraan toe is.

3 Wat kost de kleuterschool?

•

Materialen en uitstappen die nodig zijn om de
ontwikkelingsdoelen na te streven, zijn gratis.

•

Een warme maaltijd, een drankje, het toezicht
tijdens de middag: voor die service mag de
school een redelijke bijdrage vragen.

•

Een extra uitstap of verplicht aan te kopen
tijdschrift? Zulke dingen mogen je niet
meer dan 45 euro per schooljaar kosten.

• Ook een boekentas en eventueel
turnpantoffels moet je zelf kopen.
Een gezin met een laag inkomen krijgt onder
bepaalde voorwaarden financiële steun. Dat
heet een schooltoelage. Die bedraagt 93,21
euro (schooljaar 2016-2017) voor een kleuter.

4 Wanneer start mijn kind het best?
Vanaf 2,5 jaar mag je kind naar de kleuterschool.
Voor nieuwe kleuters zijn er vaste instapdagen:
de eerste schooldag na elke schoolvakantie of na
Hemelvaartsdag en de eerste schooldag van februari.
Als ouder mag je zelf een school kiezen. Je moet daarbij
wel altijd de inschrijvingsprocedure volgen. Die verschilt
vaak van school tot school en van regio tot regio.
Informeer je daarover het best al bij de eerste verjaardag
van je kind. Ook Kind en Gezin kan je hierbij helpen.

5 Waarom is de kleuterschool belangrijk voor
de verdere schoolcarrière van mijn kind?
De leraar zal je kind aanmoedigen om te experimenteren,
vol te houden, abstract te denken. Het ervaart leerplezier
en leersucces. Dat maakt leren later gemakkelijker.
Op school oefen je ook taal: hoe praat je met
volwassenen, met andere kinderen? Een rijke taal
maakt denken en studeren gemakkelijker. Gaat je
kind regelmatig naar de kleuterschool, dan leert
het ook de structuur van een school begrijpen.

Wil je Nederlands leren?
Zoek een school voor
volwassenen in de buurt
op www.huizenvanhetnederlands.be.
Of vraag het op de school van je kind.

Wat vind je nog in dit pakket?
Een vertelkaart. Hoe was het op school? Voor kleuters is dat een moeilijke vraag. Kijk na een schooldag
naar de tekeningen. Stel vragen over wat je kind in de klas, op de speelplaats of refter gedaan heeft.
Stickers. Heeft je kind flink opgeruimd? Of lukte het om niet in de
broek te plassen? Beloon het met een sticker.
Startersboekje ‘Voor het eerst naar school’ voor ouders. Je vindt
hier meer informatie, meer tips en meer verhalen.

