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ONTHAALBROCHURE PEUTERS
                    Met extra katern ‘zindelijkheid’



“Groeien,
hoe doe je dat,” vroeg de rups zich af,
dromend dat ze al kon vliegen als de mooiste 
vlinder.

“Je doet het best heel traag,” zei de slak,
“en stap voor stap,” zei de duizendpoot wijs.

“Soms is groeien ook best lastig,” vond de bij
“maar dan ben je gelukkig niet alleen,
dan helpen wij je er wel doorheen.”

Rups dacht heel lang na.
Ja, zo zou ze groeien.
Geduldig, bedachtzaam en naarstig
om vervolgens echt te vliegen als de mooiste 
vlinder. 



Beste ouders

Jullie peuter wordt binnenkort 2,5 jaar en dan 
mag hij voor het eerst naar de kleuterschool.  
Een grote stap, zowel voor jullie kindje als voor 
jullie. 
Deze brochure geeft wat extra informatie om 
jullie zo goed als mogelijk voor te bereiden op 
die eerste schooldagen.

Welkom
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Veiligheid 
Als jullie peuter naar school komt zal hij in de eerste 
plaats nood hebben aan vertrouwen: zich goed voelen en 
tot rust komen.
We proberen jullie kindje te stimuleren zich veilig te 
voelen bij de juffen, ook wanneer de vertrouwenspersoon 
(mama, papa, opvoeder …) niet in de buurt is.

Sommige kinderen maken deze overstap vlot, anderen 
hebben wat meer moeite. Dit hangt af van kind tot kind.
Geen nood, samen komen we er wel.

 Bijna naar school ...
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Zelfredzaamheid
Probeer je kind de kans te geven om veel zelf te doen. 
(zelf laten proberen een jasje, pyjama of schoentjes 
aan te doen bijvoorbeeld)
Hoe meer we kinderen de kans geven om iets zelf te 
doen, hoe beter zij daarin worden.
Moedig je kind aan met een applaus, een knuffel of 
een lieve opmerking. Dit kan ervoor zorgen dat je kind 
net iets langer probeert. Zo zal zijn zelfvertrouwen 
groeien.

Sociale vaardigheden
Peuters die in een nieuwe groep komen, 
voelen zich soms een beetje ongemakkelijk. 
Dan weten ze niet goed hoe ze zich moeten 
gedragen.

Wij leren hen sociale vaardigheden aan 
zoals samen spelen, speelgoed delen, 
vriendjes maken …
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Afscheid nemen
Afscheid nemen is moeilijk. Vooral omdat peuters nog weinig 
tijdsbesef hebben.
Zij kunnen zich niet voorstellen wat woorden zoals ‘straks, seffens, 
subiet …’ betekenen.
Via kleine spelletjes en situaties kunnen we jouw kindje hierbij 
helpen. Denk maar aan de kiekeboe-spelletjes. 
Belangrijk daarbij is dat je kind telkens weer ervaart: ‘ah, daar zijn 
ze weer! Ze komen steeds terug!’
Probeer het afscheid op school kort en duidelijk te houden. 
Geef je kindje vlak voor het afscheid een kus en een knuffel.  
Vertel dat je hem/haar aan het einde van de schooldag komt 
terughalen.
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Nood aan leeftijdsgenootjes
Vanaf een bepaalde leeftijd spelen kinderen graag samen. 
Op school krijgen ze de kans om vaak samen te spelen.

Zindelijkheid
We verwachten van peuters die naar school komen dat ze 
zindelijk zijn. Dit betekent dat jullie peuter zelf op tijd kan laten 
weten wanneer hij naar het toilet moet. 
Voor kindjes die nog niet helemaal zindelijk zijn, hebben we achter 
in deze brochure nog wat extra informatie voorzien.

In de klas zijn er toiletjes aanwezig zodat jouw kindje 
snel en regelmatig kan gaan. 
De kleuterjuf en kinderverzorgster kunnen daarbij helpen.
Doe je kind makkelijke kledij aan, zoals een kledingstuk
met een elastische tailleband. 
Het dragen van een salopet wordt afgeraden.
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De voorbereiding
Neem de tijd om de stap naar de kleuterschool voor te bereiden.  
Enkele praktische tips:

 Praat met jullie kind over ‘school’, over de nieuwe vriendjes, 
de juf die vertelt en zingt, het speelgoed, de speelplaats … 

 Vergeet vooral niet te zeggen dat mama en papa niet op school 
kunnen blijven maar zeker wel terugkomen. 
Als er al een broer of zus naar school gaat, kunnen jullie vertellen 
dat ze samen naar school gaan, maar vertel ook dat ze niet samen 
in de klas zullen zitten. 

 Ga samen met je kind op zoek naar een schooltasje (bij voorkeur eentje dat aan 
de schouders van je kind kan, liever geen trolley). 
Je kind zou zijn eigen tasje moeten kunnen herkennen.

 Jullie worden voor de instap al eens uitgenodigd om een bezoek te brengen aan 
de klas. Als je dat wenst, kan je dan aan de juf iets vertellen over je kind. 

 En nu naar school ...
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De eerste schooldag
 Samen de schooltas maken

        Schrijf op al het materiaal (schooltas, jas, sjaal, muts ...) van je kind de naam. 
        Wat mag er in de schooltas?
  een koekje, liefst zonder chocolade
  een stuk fruit, liefst geschild en in stukjes
  boterhammen
  een flesje water
  een reservebroekje in een zakje
  in het begin mag een (knuffel)doekje of fopspeen

 Naar de klas
        ‘s Ochtends mag je jouw peuter in de klas afzetten. Als je het wenst kan je 
        de juf nog iets vertellen of vragen. 
        Vanaf de eerste kleuterklas worden de kleuters door de juf aan het     
        inkomhek onthaald.
        ’s Middags worden de peuters afgehaald aan de buitenpoort. 
        ’s Avonds kan je daarvoor terecht in het klasje. 

 Samen spelen, samen eten … 
        Een hele dag school kan vermoeiend zijn. Wij begrijpen zeer goed dat er 
        peuters zijn die bij aanvang maar een half dagje naar school komen. 
        Op school een dutje doen is niet mogelijk. In de klas op een bedje 
        rusten kan wel.
        Bespreek met de juf of je kind een volledige of een halve dag zal 
        komen, blijft ineten …

 Het afscheid
        Afscheid nemen is niet altijd gemakkelijk. 
        Tips hierbij: Probeer je kind gerust te stellen en hou het kort.
        Voor je het beseft is de (halve) dag voorbij en hoor je van 
        de kleuterjuf hoe het is geweest.
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Je kleuter stapt onze kleuterschool binnen en is nog niet zindelijk.

Mogen we vragen om:   je kleuter een luier om te doen.
      voldoende luiers, vochtige doekjes en reservekledij te voorzien 

De kleuterjuf en zorgleerkracht zullen je voor een gesprek uitnodigen.
We gaan er van uit dat de ouders de eerste verantwoordelijken zijn voor wat betreft 
de zindelijkheidstraining van het kind. De school kan de ouders hier helpen en ondersteunen.

Soms kan het zijn dat een kindje nog niet ‘klaar’ is. Ook dan gaan we met de ouders en desgewenst 
met het CLB in gesprek. Open communicatie is heel belangrijk. 

Zindelijk worden … hoe pak je het aan? 

 Je begint eraan als je kind zijn luier anderhalf tot twee uur droog is.

 Begin nooit in een spannende periode. Enkele voorbeelden van een minder gunstige periode zijn:
de verjaardag van je kind, de geboorte van een broertje of zusje, wanneer je kind in een dwarse en 
koppige periode zit of wanneer je het als ouder even druk hebt.
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 Je motiveert je kind door een potje naast het toilet te plaatsen.
 • Laat je kind meegaan naar het toilet als jij gaat. Je kind zal je 
    automatisch imiteren.
 • Zet het potje op een goed zichtbare plaats en laat het overal meegaan
    (living, tuin, badkamer …)
 • Geef je kind tijd om te plassen, forceer je kind niet.

 Je zorgt voor een goede zithouding. Een kind kan zich bijvoorbeeld pas voldoende 
ontspannen als hij met de voetjes aan de grond kan. Het is belangrijk dat je kind een 
comfortabel potje heeft.

 Haal gemakkelijke kledij in huis. Je kind moet zijn kleren zelf kunnen openen en zijn broekje 
moet tot aan de enkels kunnen zakken zodat hij met de beentjes open kan plassen.
Zorg voor hemdjes en onderbroekjes. 

 Stimuleer het normale plas- en drinkpatroon. In een ideale situatie drinkt je kindje om 8.00 u., 
voor de speeltijd, tijdens de middagpauze en bij het avondeten.
Zet je kindje regelmatig op het potje of op het toilet en sowieso een 15-tal minuten na elke 
maaltijd. Vergeet niet om je kind te belonen!

 Gebruik bij zindelijkheidstraining enkel ’s nachts luiers, opteer overdag voor een 
onderbroekje. Luiers geven het idee dat het kind op elk moment mag plassen of z’n grote 
boodschap mag doen. 

 Geef je kind veel complimentjes!  ‘Hoera’ roepen, extra aandacht geven, knuffelen … 
Beloon zelfs het ‘op het potje zitten’. Je kind zal dit zo prettig vinden dat het z’n gedrag zal 
herhalen.

 Het ‘grote toilet’ doorspoelen is voor sommige kinderen ook  
 een beloning.

Veel succes!

EXTRA KATERN

ZINDELIJKHEID

Belonen werkt!
Print het potjesplan via 
www.klasse.be/naarschool



Van harte welkom!
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Jij bent zo 

WELKOM!
H  FAMILIE
sterk onderwijs . warme sfeer

i mirëpritur welcome

bienvenue

witamy

dobrodošli

velkommen
mogesalmebit

Willkommen

benvenuto
bienvenido

karşilama
�����������
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