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Kleuterparticipatie anders bekeken
Warm onthaal na de inschrijving



Even voorstellen…

Antwerpen Kievit
De Triangel
GentVlamschool Menen



Warm Onthaal : Inleiding
 Een moeilijke start op school: 

situatieschets
 Waarom ‘wennen’?
 Drie proeftuinen aan het woord.  



Vlamschool Menen





VLAM
Schoolprofiel

202 leerlingen
Waarvan 74 kleuters

68% anderstaligen

203 leerlingen
Waarvan 73 kleuters

78% andere thuistaal • Veel transitie 
• Toenemende diversiteit in 

kleuteronderwijs
• +/- 22% kleuters met niet-EU 

nationaliteit (2016-2018)
• Veel anderstalige nieuwkomers



Van inschrijving tot eerste schooldag… Wat gebeurt er?

Inschrijving bij directeur Huisbezoek met Kind & Gezin Wennen met mama/papa in de klas Eerste schooldag met 
zachte landing!



Inschrijving op de Vlamschool



Huisbezoek in samenwerking met Kind & Gezin
 Telefonisch contact met ouders: SMS kan makkelijk vertaald worden.

‘Beste ouder. Op 5 november start Ahmed bij ons op school. 
Wij willen Ahmed graag beter leren kennen. 
Past het als wij op dinsdag 16 oktober tussen 13 uur en 16 uur 
langskomen bij u thuis?’

 Belang van planning

 Binnen de schooluren.. Soepel opstellen is een must. 



Huisbezoek in samenwerking met Kind & Gezin
 WAAROM met Kind & Gezin?

 Vertrouwensband doorgeven
 Informatie delen

 MEERWAARDE juf?
 Kind en ouder leren kennen op vertrouwelijk terrein
 Meer tijd

 MEERWAARDE kind/ouder?
 Kunnen gezicht plakken op ‘school’



Huisbezoek in samenwerking met Kind & Gezin
 Kindpaspoort als leidraad 





Wenmoment met mama en/of papa
 Wat?

 1 uur:  kind SAMEN met mama/papa 
 Afspraak tijdens huisbezoek.

 Individueel wenmoment
 Maximale aandacht voor kind en ouder
 Rust voor alle kinderen in klas.
 Praktische zaken worden afgesproken.
 Wenner staat uurtje centraal.
 Welkomstzakje



Wenmoment met mama en/of papa
 Positief effect op eerste schooldag

 Formele is achter de rug
 Stress ontnomen voor alle partijen
 Rustigere start



Zachte landing in elke kleuterklas



Eerste schooldag met zachte landing
 Wordt door ouders ingevuld
 Elk kind heeft zijn/haar symbool
 Minder discussies
 Bij vervangingen ook meteen duidelijk



Eerste schooldag met zachte landing
De dag begint rustig 
Vlottere rechtstreekse communicatie
 Sterkere band met ouders
Doorgetrokken naar alle kleuterklassen en het eerst leerjaar



Ander denkproces
‘We zullen die ouders 
nooit zien, hoe gaan we 
dat doen?’



Antwerpen Kievit



Inspiratie en ervaringen uit het kinderdagverblijf: wennen 
in de opvang en op de kleuterschool

 Doelen: 
 warm en geleidelijk onthaal organiseren in het kinderdagverblijf en op school
 bereiken van AMIF doelgroepen (‘derdelanders’)

 Vertrekpunt: 
 samenwerking tussen kinderopvang en kleuterschool benutten en leren vanuit de opgedane 

ervaringen



Inspiratie en ervaringen uit het kinderdagverblijf: wennen 
in de opvang en op de kleuterschool

Verschillende invalshoeken rond wennen:

 vrijblijvend en flexibel

 wederzijds en (in-)formeel

Samenwerking tussen kinderdagverblijf en kleuterschool



Inspiratie en ervaringen uit het kinderdagverblijf: wennen 
in de opvang en op de kleuterschool

Op maat van ouder en kind



Wennen in de opvang en op de kleuterschool: wederzijds 
en (in-)formeel

 wenbegeleider
 groeiboekje
 symbolen
 welkomzakje
 familieboom en –muur



Wenbegeleider



Groeiboekje



Gebruik van symbolen



Welkomzakje



Familieboom en -muur



Samenwerking tussen kinderdagverblijf en kleuterschool
 Hoe heeft de kinderopvang de school meegenomen in dit verhaal?
 Wat hebben we van elkaar geleerd?
 Wat zijn de voordelen van deze samenwerking?
 In welke mate blijft deze samenwerking behouden?



Gent



Inhoud
 Schoolprofiel
 Brugfiguur
 Inschrijving
 Voorbereidingsfase
 Huisbezoek
 Wenmoment
 Instapmoment
 Nazorg



De Triangel
Schoolprofiel

202 leerlingen
Waarvan 74 kleuters

68% anderstaligen

200 leerlingen
• 97% SES
• 16 verschillende 

nationaliteiten
Techniek  Sluizeken-Tolhuis-Ham

 Kleuter: onder- en bovenbouw
 Lager: jaarklassen + zorg



Brugfiguur



Inschrijving
 Wederzijdse verwachtingen afstemmen
 Rondleiding
 Wie is wie?



Voorbereidingsfase
 Dagje kleuterklas

 Jaarlijkse planning

 Afstemmen met team

 Draaiboek



Huisbezoek
 Laagdrempelig
 Vertrouwen
 Koffer

 Herinnering 



Wenmoment
 Groepsmoment
 Algemene info
 Leidraad gesprek
 Kring
 Fotomuur
 Buitenschoolse opvang/ persoonlijk knutselwerk
 Vragen/ rondleiding



Instap
 Ondersteuning



Nazorg
 Telefoon

 Foto

 Individueel gesprek



Slot



Hebben jullie nog vragen? 
Wij horen het graag!


