
Naar de kleuterschool!

Bereid je kindje voor op deze grote stap!

Ÿ Ga samen met je kindje naar de school �jdens de onthaaldagen 
of openklasdagen. Zo leert je kindje de omgeving, leerkracht  en 
andere personen in de school kennen.

De overstap van peuter naar kleuter brengt heel wat verandering 
met zich mee. Huis van het Kind gee� je �ps voor een soepele 
overgang.

Vanaf 2,5 tot 3 jaar mogen kindjes naar de kleuterschool. Dat is een 
spannende, maar leuke stap! 

Ÿ Laat je kindje af en toe bij familie of vrienden spelen. Zo wordt 
het gewend aan spelen zonder mama of papa en het leert ook 
omgaan met wegbrengen en ophalen.



Oefen thuis ac�viteiten die je kindje op school nodig hee�: jas aan en uit 
doen, schoentjes uit doen, boekentas open maken, op het potje gaan, drinken 
uit een drinkbus, brooddoos open maken…

Wees zelf posi�ef over deze stap. Zo wordt het leuk, iets om naar uit te kijken! 
Dat gee� je kind zelfvertrouwen.

Gebruikt een a�elkalender. Zo kunnen jullie samen enthousiast a�ellen!

Gaat je kindje na school naar de buitenschoolse opvang? Ga dan zeker vooraf 
een keer langs. Zo leert je kindje de werking kennen.

Ga samen met je kindje een boekentas kopen en vul de boekentas ook samen.

Ga met je kindje naar de bibliotheek. Je vindt daar boekjes over “naar school 
gaan“. Lees de boekjes samen met je kindje en vertel hoe schooldagen 
verlopen. 



Ÿ Hou het afscheid kort. Vertel duidelijk wie je kindje komt ophalen als de 
schooldag gedaan

Ÿ Start de dag rus�g en ontspannen. Neem de �jd om samen te ontbijten. 
Vertel je kindje wat hij kan verwachten van de dag. Je kind zal meer 
ontspannen zijn als hij weet wat er komt.

Ÿ Elk kind reageert anders na school. Sommigen vertellen honderduit, terwijl 
anderen amper iets prijs geven van wat er die dag gebeurde…

Ÿ Vertrouw op de leerkrachten. Zij hebben veel ervaring en weten hoe ze 
nieuwe kindjes moeten aanpakken.

Ÿ Naar school gaan, is een grote verandering in het leven van je kleuter. Het 
kan dus zijn dat het gedrag van je kindje verandert. Het kan meer wenen, 
sneller moe zijn, opnieuw in bed plassen. Dat is normaal, meestal gaat dit 
na enkele weken over.  Daarom kun je je kleuter best regelma�g naar 
school laten gaan. Zo kan hij wennen aan het nieuwe ritme en moet hij zich 
niet telkens opnieuw aanpassen.

De eerste schooldag!



Huis van het Kind Middenkempen 

huisvanhetkind@isom.be 

www.groeimee.be/kleuterklas 

www.klasse.be/reeks/voor-het-eerst-naar-school/

Meer weten?

www.kindengezin.be/ontwikkeling/naar-school/eerste-schooldag/

www.goedgezind.be/peuters-en-kleuters/naar-school/11-�ps-kleuter-
voorbereiden-op-school/

Nog vragen?

An Van Mechelen

014-24 66 47  of 0491-35 79 96
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