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Ouders  

• Zetten hun peuter de eerste schooldag af / aan iemand die ze niet kennen, 
in een nieuwe omgeving 

• Ervaring dat ouders dit met hun kind wel voorbereiden vooraf, nieuwe 
schooltas, praten over schoolgaan, maar wat het concreet betekent is bij 
elk kind heel verschillend (zelfs met grote broers en zussen op school)  

• Door alle jaren dat ik met deze leeftijd werk, heb ik ondervonden dat het 
allereerste wat mensen nodig hebben is: ‘ik word gezien’, als mama, papa. 
Ik ben welkom, er wordt tijd voor mij gemaakt, ik kan iets vertellen over 
mijn kind en er wordt geluisterd. Ik ben de eerste juf die ze tegenkomen. 

• Ouders hebben op hun manier veiligheid, geborgenheid en verbondenheid 
nodig. Vertrouwen in de juf of meester, open armen die je welkom heten, 
een leerkracht die vragen stelt over het kind, interesse toont, ouders en 
kind wil leren kennen 
 



Kleuters 

• Waar ben ik? Wie is dit allemaal?  

 

 

 

 

 

 

• Wat moet ik doen? Ik kan dat niet. Ik ben bang. Ik ben boos.  

• Mag ik dat laten zien? Wie zorgt er voor mij? Waar is mijn mama!!!!!!????  



Vooraf aan de eerste schooldag 

Aan die eerste schooldag gaat een wenmoment vooraf: 

• Ouders kunnen enkele uren of een halve dag doorbrengen in de klas 

• Of ik ga op huisbezoek als de situatie om te komen het niet toelaat 

• En als het even kan ga ik ook op bezoek naar de crèche waar de 
kleuter nog zit voor de instapdag.  

 



Aankomen op school – eerste dagen 

• Een wenend peutertje… hoe gaat mama of papa terug naar huis? Wat 
geef ik mee als boodschap? 

• Nabijheid op de speelplaats en overal (van 8u30 tot het afhalen) 



Informatie aan ouders over hun kind 

• Eerste schooldagen 

• Foto’s en mail 

• Bereikbaarheid (als er iets is… niet twijfelen!) 

• Eerste oudergesprek: kijkwijzer Klasse en Kleuterportret – TIJD! 




