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“Stap in ons Rad :
Ontdek - Beleef - Leer

IK-JIJ-WIJ SAMEN OP WEG!”
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WELKOM

“SAMEN draaien,

SAMEN groeien”
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Voor het eerst naar school:

een spannende belevenis

Foto impressies
Algemene schoolwerking



Beste ouders,

uw kleine ukkepuk zet zijn/haar eerste stappen in
het schoolleven.
Misschien loopt uw kapoen meteen vrolijk over de
speelplaats of heeft hij/zij wat meer moeite met het
afscheid.
Misschien bent u het wel die een traantje moet
wegpinken wanneer u uw kleuter aan de zorg van
de juf toevertrouwt.
We begrijpen dat het voor u beiden een
spannend moment is en stellen dan ook alles in
het werk opdat u zich vlug thuis mag voelen in
VBS Sint-Gertrudis Landen.
Met deze brochure proberen we alvast een
hulpmiddel aan te reiken. Het is een bron van
informatie waarin u een antwoord kan vinden
op vele praktische vragen.
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De kleuterschool nader bekeken
Wanneer uw kleuter voor het eerst de school binnenstapt,
gaat er voor hem/haar een nieuwe wereld open.
Stap voor stap zal uw kind deze wereld ontdekken
en erin thuiskomen.
Onze kleuterleerkrachten zorgen ervoor dat de eerste
kennismaking met het schoolleven op een rustige manier
verloopt. In de ruime klaslokalen, uitgerust met
aangepaste didactische materialen en op een avontuurlijke
kleuterspeelplaats komen zij tegemoet aan de natuurlijke
bewegingsdrang van kinderen.
De kleuterleerkrachten hebben op een ‘zorgbrede’ manier oog
voor alle ontwikkelingsaspecten van uw kind. Met een actuele
professionele kennis spelen zij hierop in.

In mijn klasje

De peuterklas:
• De peuter moet zich geborgen en veilig voelen.
• De peuter zal taal verwerven.
• De zelfredzaamheid zal bevorderd worden (toiletbezoek,
jas aandoen...)
• De peuter zal sociale omgangsvormen leren (leren delen,
egocentrisme afleren...)
• Speelgoed van thuis breng je best niet mee, het kan
verloren gaan. Een knuffel, doekje, fopspeen, ...kan
eventueel wel bij troostmomenten.
• Bereid uw peuter voor op de eerste schooldag. Dit kan u
doen door samen boekjes te lezen, actief de
zindelijkheidstraining te ondersteunen, naar de kijkdag
te komen, samen een schooltas te kiezen, de klasblog te
bekijken, de website van de school te verkennen, ...

De kleuters worden ingedeeld in evenwichtige klasgroepen.
Elke klasgroep beschikt over een vast klaslokaal.
Hier voelt de kleuter zich veilig en geborgen. Het klaslokaal
is ingedeeld in verschillende speelhoekjes waarin uw kind op
ontdekking kan gaan en waarin het wordt uitgedaagd in
zijn/haar ontwikkeling.
Aan de hand van thema’s, aangepast aan de belangstelling
van de kinderen, worden tal van activiteiten gedaan. Al
spelend geniet uw kind van dit aanbod en worden telkens
meerdere aspecten uit het ontwikkelingsproces bevorderd.
De leerkracht weet de kleuters telkens opnieuw te boeien aan
de hand van activiteiten in de school, in de schoolomgeving
en via educatieve uitstapjes. Uw kind legt contacten met
anderen, leert de wereld in al z’n aspecten kennen en verwerft
nieuwe vaardigheden.

Wat brengt u de eerste schooldag mee?
• Een doos met vochtige doekjes
• Een doos met tissues (wegwerpzakdoekjes)
• Een set reservekledij (voorzien van de naam van je kind)
• Pampers, indien uw kindje nog ongelukjes heeft

Belangrijke afspraken:
• Ochtendbewaking door de leerkrachten vanaf 8u.15
• ‘s Ochtends nemen ouders afscheid aan de schoolpoort. Om een goed overzicht te bewaren, laten we geen
volwassenen toe op de speelplaats
• Markeer alle persoonlijke spullen die je meegeeft
• Onregelmatigheden worden STEEDS aan de juf gemeld (verandering in opvang, middagmaal, afhalen van de
kleuters, …)
• ‘s Avonds worden de kleuters afgehaald aan de klasdeur
• We blijven niet spelen op de speelplaats, maar maken plaats voor de avondopvang
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Zindelijkheid
Is mijn kind al schoolrijp?

Wanneer begin ik best met zindelijkheidstraining?

Een pasklaar antwoord kunnen we op deze vraag niet geven. Elk kind is immers anders, elk kind is uniek. Ieder kind
zal ook verschillend reageren op het naar school gaan. Wanneer u echter merkt dat uw peuter van 2,5 jaar zich thuis wat
begint te vervelen en uitgekeken is op zijn/haar speelgoed,
wanneer hij/zij uw aandacht constant opeist en op zoek is
naar speelkameraadjes, dan is het tijd om hem/haar te laten
kennismaken met de school.

• Best vóór de leeftijd van 2 jaar. De koppigheidsfase start
immers op deze leeftijd. Volhouden is dan de boodschap.

De kleuterleerkrachten trainen de zindelijkheid door op gepaste tijdstippen een bezoek te brengen aan het toilet. Het
is echter noodzakelijk dat de eerste
zindelijkheidstraining reeds thuis gebeurt. We vragen
dan ook om uw kind zo weinig mogelijk met een luier of
‘pamperbroekje’ naar school te sturen. De leerkracht heeft
immers veel kindjes om voor te zorgen. Het kan gebeuren
dat uw kind door zijn intens spel een enkel keertje vergeet
tijdig naar het toilet te gaan. Met een reservebroekje in de
schooltas is zo’n ongelukje vlug verholpen.

• Pamperbroekjes (zijn gemakkelijker naar beneden te doen
dan een gewone pamper)

Een peuter zindelijk maken hangt af van verschillende
factoren

Tips om uw kind zindelijk te maken
• Keukenwekker zetten (steeds als de wekker gaat, gaat uw
peuter op het potje)

• Aantrekkelijk potje aanschaffen
• Zorg steeds dat het potje of het toilet dichtbij is.
• Laat zien dat je fier bent op de prestatie (schouderklopje,
knuffel, in de handen klappen, zoentje, sticker....)
• Maak tijd om uw kind zindelijk te leren worden
(niet opgeven)
• Loop eens langs de bibliotheek, waar tal van boekjes zijn
over zindelijkheidstraining en lees samen met uw kind het
boekje.

• zijn/haar lichamelijke ontwikkeling
• Doe geen body’s aan met drukknopen onderaan
• de manier waarop zindelijkheidstraining aangepakt wordt
(niet opgeven na enkele natte broeken, tijd maken)
• de motivatie van uw peuter (uw kind stimuleren).
• is hij/zij er klaar voor
• kan uw kind al goed spreken? Dan kan zindelijk worden
pas later komen, want taal en zindelijkheidstraining spreken
elkaar soms tegen.
Aan welke voorwaarden voldoet je kind vooraleer je start
met zindelijkheidstraining?
• uw peuter kan zitten en lopen (een kind dat niet kan zitten,
valt van het potje)
• uw peuter begrijpt eenvoudige, veel gebruikte woorden
(vanaf 12 maanden gaan kinderen woorden begrijpen die je
vaak zegt)
• uw peuter kan spelen met voorwerpen en luisteren naar
verhaaltjes. (Als het kind op het potje zit kan je een verhaaltje vertellen, spelletjes spelen waarbij hij/zij even op het
potje kan blijven zitten )

Indien uw peuter nog ongelukjes heeft, gelieve dan een
pampertrainer aan te doen. Uw peuter heeft dan wellicht
meer tijd nodig om dit te leren.
Breng dan ook voldoende gewone pampers mee met
kleefstrips. De juf bewaart deze samen met
de reservekledij.
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De eerste schooldag...
“Neem de tijd om de stap naar de kleuterschool voor te bereiden,
niet alleen voor uw kind, maar ook voor uzelf. Vele ouders voelen
zich de eerste schooldagen ook zelf onwennig.”
Enkele praktische tips
• Vertel uw kind over de school, over de nieuwe vriendjes, over de juf die vertelt en zingt, over het speelgoed, de
speelplaats....
• Maak uw kind duidelijk dat mama’s en papa’s niet op
school blijven, maar wel steeds terugkomen.
• Ga samen met uw kind een kijkje nemen in de school.
Maak op voorhand reeds kennis met de juf, de klas, …
• In de boekhandel of de bib vindt u goede vertelboekjes
over het naar school gaan.
• Maak uw kleuter al wat gewoon aan de schooluren,
bv. op tijd opstaan en op tijd gaan slapen
• Maak samen met uw kind de schooltas klaar. Voor het
kind naar school gaat, zou het schooltasje al een vertrouwd
voorwerp moeten zijn dat hem/haar een stukje veilige thuis
mee naar school geeft.
• Leer uw kind zelf de brooddoos, de koekendoos, de
schooltas... open te maken.
• Probeer uw kind al vertrouwd te maken met het toilet of
het potje, Nog beter is als het kindje al zindelijk is.
• Kies in de winter voor wanten i.p.v handschoenen en
bevestig die aan de jas met een lint. Handschoenen
geraken heel snel zoek en dit willen we graag vermijden.

Afscheid nemen
Afscheid nemen is moeilijk.
Zonder traantjes lukt het vaak niet.
Dat hoeft ook niet, want verdriet mag geuit worden.
Uw kleuter kan immers nog geen inhoud geven aan de
boodschap “straks komt mama/papa terug”. Gaandeweg
leert hij de tijd beter in te schatten en zal hij van
het schoolritme genieten.
Gelukkig duurt het wenen bij het afscheid niet lang.
Veelal zijn de ouders nog niet aan de schoolpoort of hun
kleuter is al geboeid aan het spelen. `
Een gouden raad: HOU HET AFSCHEID KORT.

8

naar de kleuterschool

De schooltas
Bij de aanschaf van een schooltasje hou je best rekening met het
volgende
• Een kleuterschooltas moet stevig zijn en kan op de rug gedragen
worden. Niet te groot, maar ook niet te klein.
• Een sluiting die gemakkelijk open en dicht gaat, zodat uw kleuter dit
zelf kan.

• Geen loshangende linten waar uw kind over kan vallen.
• Liefst geen trolley of schooltas die je moet trekken
(zwaar, onhandig, duur in aankoop...)
• Schrijf ook steeds de naam van uw kind in de schooltas,
fruitdoosjes, koekendoosjes, ...

In de schooltas stop je
• Een koekje (zonder verpakking) en fruit (geschild en in stukken)
in een doosje
• Reservekledij
• Een brooddoos (indien je boterhammen blijft eten op school)
• Een knuffeltje indien uw kleuter daar nog nood aan heeft
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Op school...
Een hele of halve dag naar school?

Kledij

Wanneer uw kindje nog nood heeft aan een middagdutje,
dan is het best dit nog even vol te houden. Naar school gaan
is immers een vermoeiende bezigheid. U zal al snel merken
dat uw kapoen ten volle van het schoolleven geniet wanneer hij/zij uitgerust is.

Het is fijn voor uw kleuter wanneer hij/zij al enkele
vaardigheden bezit en kan tonen hoe zelfstandig hij/zij is.
Daarom is het goed bij de aanschaf van kledij aandacht te
hebben voor sluitingen die uw kleuter zelf kan hanteren. Uw
kleuter kan zich ten volle uitleven in gemakkelijke kledij die
tegen een stootje kan en vuil mag worden.

Thuiskomen van school
Samenwerking tussen ouders en school
“Wat heb je vandaag op school gedaan?”
Het zou mooi zijn als uw kleuter naar huis huppelde en
honderduit vertelde over wat hij/zij die dag allemaal beleefde. Als ouder bent u nieuwsgierig. U wil op de hoogte
blijven van alle bezigheden van uw kind. Dus vraagt u snel:
“Wat heb je vandaag gedaan?” Maar uw lieve schat is moe
en antwoordt: “gespeeld” of “niets”. Nogal teleurstellende
antwoorden waarvan u niet wijzer wordt. Het is ook moeilijk
voor een 2,5j-3j kind onmiddellijk verslag uit te brengen over
een veelheid van kleine en grotere gebeurtenissen. Meestal
helpt het wanneer u uw kind eerst even tot rust laat komen
bij een vieruurtje of bij zijn/haar vertrouwde speelgoed. De
verhalen komen nadien vanzelf.
Kijk, ik heb gewerkt!
Met een blije snoet zwaait uw kleuter met een papier vol
krabbels of enkele vegen verf. Fier als een pauw laat hij/zij
het werkje door iedereen bewonderen. Dit werk
verdient ook bewondering, ook al ontbreekt elke vorm en is
het resultaat nogal slordig volgens u. Met woorden van lof
voedt u het zelfvertrouwen van het kind en dit
betekent een aanzet voor uw kind om zich verder creatief te
ontplooien.
Tip: bewaar deze kunstwerkjes of neem er foto’s van. Later
zal uw grote zoon of dochter het fijn vinden om ze te
bewonderen.

U bent welkom op school. Een goede samenwerking tussen
ouders en school draagt bij tot een harmonisch
opvoedingsklimaat. Die samenwerking is uitermate
belangrijk voor een goede start van de schoolloopbaan.
Geregeld kunnen de klasleerkrachten je uitnodigen om deel
te nemen aan kleine klasactiviteiten of uitstappen.
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“ Bij ons zijn uw
kindjes
in de beste handen”
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Ik stap in
Ik vlieg mee!
Is iedereen al binnen?
De dag gaat zo beginnen!
naar “Kes”
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Algemene schoolwerking
Lestijden

Communicatie met de ouders

• vanaf 6u.30 voorschoolse opvang door FERM
• 8u.15 - 8u.45 ochtendtoezicht door de leerkrachten
• 8u.45 tot 12u.20 lestijd (8u.30 tot 12u.05 op woensdag)
• 12u.20 - 13u.20 middagpauze
• 13u.20 tot 15u.15 lestijd
• 15u.15 - 15u.30 naschools toezicht door leerkrachten
• tot 18u.30 naschoolse opvang door FERM

In de kleuterschool werken we met een blog per klas en
‘Gimme’ voor algemene brieven.

Kinderen die niet tijdig worden afgehaald, gaan automatisch
naar de opvang. Een leerling blijft nooit alleen
op de speelplaats.
Zorg dat uw kind ‘s morgens tijdig op school is. Dit geldt ook
voor de kleuters.
Begin schooltijd
De schoolpoorten zijn open vanaf 8u.15 en dan is er ook
toezicht. De ouders of andere begeleiders van de kleuters
brengen de kindjes tot bij de leerkracht aan de poort.
Gelieve het afscheid niet nodeloos te rekken, dit maakt het
kind onzeker en bemoeilijkt het toezicht.
Gelieve de kleuters niet naar het klasje of de gang te
brengen.
Na schooltijd
Kleuters worden afgehaald aan de klas na het belsignaal.
Gelieve voor het belsignaal te wachten aan de schoolpoort.
De kinderen worden naar de buitenschoolse opvang Ferm
gebracht.
Op school werken wij ook aan onze gezondheid
Welke drank brengt mijn kind mee?
Onze school promoot water. Er worden geen frisdranken op
school toegelaten. Liefst herbruikbare drinkbekers om de
afvalberg op school te beperken.
Woensdag = fruitdag
Op woensdag brengen de kinderen enkel fruit of een ander
gezond tussendoortje (yoghurt) mee naar school. Koekjes
blijven die dag thuis. Natuurlijk stimuleren we de kinderen
ook om op de andere dagen minstens 1 stuk fruit te eten.
Traktatie verjaardagen
We delen geen snoep of speelgoed uit. Er kan getrakteerd
worden met iets dat in de klas kan genuttigd worden bv.
cake, wafeltjes, een fruitbrochette....

Verkeersveiligheid aan de schoolpoort
We streven ernaar om de schoolomgeving verkeersveilig
te maken. Het belang van het dragen van fluohesjes is een
hulpmiddel. We vragen om de auto te parkeren op straat en
niet op de parking van de school
.
Oudercomité per vestiging
De oudercomités komen op regelmatige basis samen om
activiteiten ten voordele van de school te organiseren. Zij
zijn altijd op zoek naar nieuwe leden. Indien u interesse
heeft, neem dan zeker contact op met hen via de website
van de school of via de leerkrachten.
Zorg op school & werking CLB
Het zorgteam en de leerkrachten werken nauw samen om
problemen zo snel mogelijk op te sporen en aan te pakken.
Deze nemen – indien nodig- contact op met de ouders en
bespreken opvolging. Ouders nemen zelf contact op met
CLB/buitenschoolse externe zorg.
Er is een nauwe samenwerking met het CLB van Tienen.
CLB Tienen: Directeur: Lies Vallaeys Veldbornstraat 18 3300
Tienen Tel.: 016/81.31.05 Fax: 016/81.84.66
E-mail: info@vclbtienen.be / www.vclbtienen.be
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Onze school = MOS-school

Inschrijvingsperiode

We brengen zoveel mogelijk een herbruikbare brooddoos
en een herbruikbare drinkfles mee. We proberen de
afvalberg op school zoveel mogelijk te beperken.

U kan, na afspraak, het hele jaar door inschrijven voor het
lopende schooljaar. Voor het daaropvolgende schooljaar
werken we met voorrangsperiodes.

Gelieve dit alles duidelijk te voorzien van de naam van je
kind.

Kunnen als broers en zus of als leerling van eenzelfde
leefentiteit worden beschouwd:

Afspraken op de speelplaats
Wij vinden het als school belangrijk dat ouders geen andere
leerlingen aanspreken op school i.v.m negatief gedrag.
We vragen aan de ouders om het kind aan de schoolpoort
af te zetten, aan het eind van de dag kan u uw kleuter wel
afhalen aan de klas.
Als er geen schriftelijke toestemming van de ouders is om
met een andere persoon mee naar huis te gaan, wordt dit
niet toegestaan.
Eigen speelgoed en ander spelmateriaal met ‘ruilen’ als doel
is niet toegelaten.
Afwezigheden
Het belang van aanwezigheid draagt zijn vruchten in het
latere schoolleven. Wij vragen dan ook om steeds tijdig
aanwezig te zijn op school. De schoolpoorten worden afgesloten wanneer de bel (‘s ochtends en ‘s middags) gaat, dit
o.w.v. de veiligheid van de kinderen. Kinderen die
laattijdig toekomen moeten zich eerst melden bij het
secretariaat.
Wanneer je je kind vroegtijdig komt afhalen van school,
meld je dit op het secretariaat, waar een document moet
worden ondertekend.
Medicatie
Als uw kind medicatie nodig heeft op school, vragen wij om
een schriftelijk attest van de dokter af te geven.
Gescheiden ouders
Laat de klasleerkracht tijdig weten welke regeling jullie
hieromtrent getroffen hebben. De BLOG en GIMME zijn voor
beide ouders toegankelijk. Ze zullen alle info dus ook zelf
kunnen raadplegen.
Schooltoelage

• Effectieve broers en zussen (hebben 2
gemeenschappelijke ouders) al dan niet wonend op
hetzelfde adres.
• Halfbroers en halfzussen (hebben één
gemeenschappelijk ouder) al dan niet wonend op hetzelfde
adres.
• Kinderen die onder hetzelfde dak wonen, maar geen
gemeenschappelijke ouders hebben.
Een indicatorleerling is een leerling die aan minstens één
van de volgende indicatoren voldoet:
• het gezin ontving in het schooljaar, voorafgaand aan het
schooljaar waarop de inschrijving van de leerling
betrekking heeft, minstens één schooltoelage van de
Vlaamse Gemeenschap.
• De leerling is een thuisloze
• De ouders behoren tot de trekkende bevolking
• De moeder is niet in het bezit van een diploma secundair
onderwijs of van een studiegetuigschrift van het tweede
leerjaar van de derde graad van het secundair onderwijs of
van een daarmee gelijkwaardig studiebewijs.
Een niet-indicator leerling is bijgevolg een leerling die aan
geen enkele van bovenvermelde indicatoren beantwoordt.
Bij elke nieuwe inschrijving moet een leerling aan de hand
van bewijsstukken opnieuw aantonen of hij/zij aan één of
meerdere indicatoren beantwoordt.
Tijdens de zomervakantie van juli en augustus wordt de
inschrijving beperkt tot 08/07/2020 en vanaf 24/08/2020
(dit op weekdagen tussen 09.00 uur en 12.00 uur).
Gelieve hiervoor een afspraak te maken via
directie@vbslanden.be of 011-88 23 21

Aanvragen via site: www.onderwijs.vlaanderen.be
Inschrijvingsbeleid
Alle leerlingen zijn bij ons welkom op voorwaarde dat zijzelf
en hun ouders loyaal meewerken aan de realisatie van
ons christelijk opvoedingsproject. Een inschrijving kan pas
ingaan na instemming met het pedagogisch project en het
schoolreglement.

Vrije basisschool Sint-Gertrudis
Katholiek onderwijs Landen KOL

Grootveldstraat 2, 3400 Landen
Bovenpoortstraat 48, 3400 Landen
Sint-Norbertusstraat 15, 3400 Landen
Jonker Janlaan 1, 3404 Attenhoven
T - 011 88 23 21
info@vbslanden.be
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