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Welkom in onze basisschool
Welkom ouders
Wanneer je als buitenstaander onze school binnenstapt, word je onvermijdelijk opgenomen in de
eigen gezellige sfeer van onze basisschool.
Deze specifieke sfeer gaat vooral uit van de wijze waarop alle mensen – de ouders, de kinderen, het
schoolteam, … - die deel uitmaken van onze school, er met elkaar omgaan.
Samen met alle participanten streven we naar een serene sfeer met respect voor elk kind, want pas
als kinderen zich goed voelen, kunnen ze zich ten volle ontplooien en kunnen we er samen met u
voor zorgen dat alle vaardigheden en talenten ten volle benut worden.
Wij hopen en wensen dat onze school “een open school” wordt waar iedereen naar elkaar luistert
en waar eventuele problemen of moeilijkheden kunnen besproken en opgelost worden.

Welkom kind

Je talenten en je mogelijkheden zijn voor ons nog verborgen en onbekend. Wij aanvaarden je zoals
je bent en wij zien het als een bijzondere opdracht je te kunnen helpen en begeleiden in je totale
ontplooiing.
Als basisschool hebben wij hiervoor eigen werkwijzen, een leerlingenvolgsysteem, een
ontwikkelingsplan, … en investeren we in de nieuwste materialen.
Wij hopen en wensen dat onze school voor jou wordt: een plaats waar je je met vele andere
kinderen gelukkig voelt en waar je ervaart wat opvoeden is: “tijd om te groeien, tijd om te kiezen
en al je eigen kleine en grote talenten te ontdekken en te benutten”.
Kathy Van Langenhoven
Directeur Basisschool Atheneum Dendermonde
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Hoe klein of hoe groot je ook bent, we zien in je ogen zoveel vragen, zoveel verwachtingen en ook
een beetje onzekerheid.
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Ik kom naar school

De kleuters zijn vanaf 8.00 uur welkom op school. Een begeleidster is dan aanwezig om de kinderen welkom
te heten. Vanaf 8.15 zijn alle kleuterjuffen in hun klas aanwezig en worden de kleuters in de klas afgezet.;
De activiteiten van de kinderen starten om 8.30. Wie nog na 8.30 uur binnen komt, is te laat. Gelieve u in dat
geval aan te melden op het secretariaat.
De voormiddag eindigt om 12.05 uur. Er is de mogelijkheid naar huis te gaan eten of op school te blijven.
De namiddag start om 13.20 uur. De schoolpoort is open vanaf 12.05 tot 12.15 uur. Kinderen die tijdens de
middagpauze naar huis gaan eten kunnen vanaf 12.55 uur op de speelplaats van de school. Om 13.20 uur
gaan ze onder begeleiding van de klasleerkracht naar hun klassen.
De namiddag eindigt om 15.05 uur. De ouders kunnen hun kinderen aan de eigen klasingang van de
kleuterblok afhalen tussen 15.05 en 15.15.
Op woensdag eindigt de les om 12.05 uur. In de namiddag hebben de kinderen vrijaf.

We vragen aan de ouders van kleuters om er de gewoonte van te maken hun kind elke dag naar school te
sturen. Er is nog geen schoolplicht voor kleuters, maar kinderen van de derde kleuterklas moeten voldoende
aanwezig zijn om de stap naar het eerste leerjaar te mogen maken. Bij eventuele afwezigheid vragen wij de
school steeds te verwittigen.
Voor sommige peuters is een volledige dag zwaar. In dat geval kan je kindje een halve dag naar school
komen, ook steeds in overleg met de klasleerkracht.
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Aanwezig zijn
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Voor het eerst naar de kleuterklas? TIPS VOOR EEN GOEDE START
1. Trek je kleuter kleren aan die hij/zij zélf aan- en uit kan doen. Dat lijkt een detail, maar voor een kind dat
dringend naar de WC moet, is een broekpak waarvan hij de knopen niet kan vinden een reuzegroot
probleem en een garantie voor ongelukjes.
2. Geef hem/haar een reservebroekje mee. Een ongelukje kan altijd gebeuren en is dan minder erg.
3. Neem kort en duidelijk afscheid. Zeg dat jij (of iemand anders) hem straks komt halen.
Geef nog een zoen en wuif gedag terwijl je vertrekt. Ga niet terug als hij begint te huilen. Dat maakt je
kleuter onzeker.
4. Doe nooit ´de grote verdwijntruc´. Néém wel degelijk afscheid van je kind. Verdwijn niet stilletjes terwijl
hij het niet in de gaten heeft. Dan voelt hij zich terecht bedrogen en zal zich in ´t vervolg stevig aan je
vastklampen.
5. Laat hem regelmatig naar school gaan. Een kind dat nu eens wel en dan weer niet gaat, went nooit echt
aan het klasleven. Hij kan zich dan ook moeilijk een plaatsje veroveren in de groep. Hij hoort er niet echt
bij.
6. Bekijk het positief. Weet dat naar school gaan voor een (schoolrijp) kind een heerlijke uitbreiding is van
zijn leef- en belevingswereld. Geniet mee van deze verruiming.

Hoe neem ik afscheid aan de schoolpoort?
Hou je sterk, ontspan je en wees vriendelijk.
Hou het afscheid kort en stel het niet uit.
Vertel duidelijk aan je kind wie het komt ophalen.
Vertel vooraf duidelijk dat het blijft eten op school of dat het naar de naschoolse opvang gaat.
Een klein knuffeltje kan – in geval van nood – wonderen doen.

Wat zit er in de boekentas van mijn kind?

Heen-en-weermapje
Een brooddoos (genaamtekend)
Een gezond drankje (water of melkdrankje)
Een zakdoek of knuffeltje (indien nodig)
Een stukje fruit (altijd op woensdag en vrijdag) of
een koek in een koekendoos (en dit in het kader
van het MOS-beleid van de school)
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Algemene klasinfo
Jules, onze klaspop

Jules is uitgegroeid tot het meest bekende figuurtje in de Vlaamse peuterklassen. Ook in onze school werken
we in de peuterklas met Jules.
Jules is een handpop, die voor de jongste kleuters een vriendje en een vertrouwenspersoon wordt.
Hij heeft 7 haren en een gekke neus. Jules heeft ook een mama, een papa, een zus en een opa. Verder heeft
Jules nog een hond en een vis, een leuke buurman en buurvrouw en een vriendinnetje Louise.
Onze klaspop ‘Jules’ wordt zoveel mogelijk betrokken bij het hele klasgebeuren. Het is voor de kleuters erg
herkenbaar Jules in soortgelijke situaties te zien en dat stelt hen gerust.

Infoboekje PEUTERS – Basisschool Atheneum Dendermonde

Het visualiseren van de daglijn met foto’s en concreet materiaal helpt hen de dag door te komen en is een
stap in tijdsbesef.
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Mijn peuterklasje
In de peuterklas gaan Jules, de lieve peuters en natuurlijk onze juffen van de peuterklassen samen op
ontdekkingstocht: spelend in de hoekjes of experimenterend met materiaal ontdekken we hoe fijn het is om
voor het eerst naar school te gaan … en als het even wat moeilijker gaat, kan een goede knuffel onze kleine
verdrietjes verzachten.
Naast zingen, dansen, bewegen, knutselen, vertellen, … wordt er ook gewerkt aan de zelfredzaamheid. Het
spelen naast en met elkaar, de zelfredzaamheid bij de steeds terugkerende dagelijkse activiteiten o.a.
toiletbezoek, symbool herkennen aan kapstok, jasje aantrekken, opruimen, …
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Ook binnen de verschillende hoekjes komen we spelend tot leren …
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Een dag bij de jongste kleuters
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De kleuters gaan naar hun klasje. We hangen onze jas aan de kapstok en zetten ons
schooltasje in de kast en we gaan – indien nodig – nog eens naar het toilet, daarna vrij
hoekenwerk met gerichte opdrachtjes.
Ochtendritueel met Jules, onze klaspop, en vertellen over de kalenders.
Waarom werken met kalenders?
Jonge kinderen hebben structuur nodig. De kalenders van de klas lossen een heleboel
vragen op van jonge kinderen: ‘Welke dag is het?’, ‘Wie is er wel of niet in de klas?’,
‘Wat gaan we nu doen?’, …
Zo hebben we …
• … de aanwezigheidskalender (gelieve een fotootje mee te brengen voor op de
aanwezigheidskalender);
• … de dagkalender;
• … de weerkalender.
Kring … gezamenlijke activiteit (dit kan bestaan uit een
verhaal/waarneming/muziek/lied/vers/enz.)
Spelen in de verschillende keuzehoeken + crea
De verschillende keuzehoeken van de klas zijn: poppenhoek, keukenhoek, leeshoek,
luisterhoek, zandtafel, bewegingshoek, knutselhoek werkbank, computerhoek,
spelletjeshoek, opvoedende spelen hoek, constructiehoek, nabootsingshoek.
Elke ochtend bepaalt de juf welke hoekjes er open gaan. Ze geeft dit weer aan de
hand van foto’s met Jules. De kleuters kijken en kiezen in welke hoek ze gaan spelen.
Koekje of fruit opeten en gezond drankje (melk of een gezond sapje of water) drinken,
toiletbezoek + handjes wassen + jasjes aandoen
Speeltijd
Verder zetten van het hoekenwerk en de crea – opruimen aan de hand van een
opruimliedje
Gezamenlijke activiteit om de voormiddag af te ronden (kan bestaan uit een
verhaal/waarneming/drama/poppenspel/muziek/lied/vers/bewegingsopvoeding/
opvoedend spel, …)
Toiletbezoek + jassen aandoen
Middagpauze (naar huis of in het schoolrestaurant)
Toiletbezoek + handjes wassen + jassen uitdoen
Korte gezamenlijke activiteit (kan bestaan uit een
verhaal/muziek/lied/vers/bewegingsopvoeding/opvoedend spel, …)
Korte activiteit om de dag af te sluiten (meestal een verhaaltje voorlezen)
Avondritueel met Jules
Toiletbezoek + handjes wassen + jassen aandoen + koekje eten
Speeltijd
Schooltassen nemen
Einde van de dag – ophalen gebeurt aan de glazen buitendeuren aan het klaslokaal.
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8.30
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Zorgvisie
Goed kleuteronderwijs impliceert naast een degelijk en doordacht aanbod, een stimulerend
opvoedingsklimaat en een kindgerichte aanpak, een brede zorg voor elk kind.
Elk kind komt met zijn eigen mogelijkheden en beperkingen naar school. Alle kinderen zijn verschillend en
hebben een unieke waarde.
Werken vanuit een brede zorg omvat twee aspecten:
•

Zorgbreedte: dit houdt in dat elk kind anders begeleid wordt. Er wordt zorg gedragen voor het unieke
van elk kind, met een warm hart, een open geest, een drive voor kwaliteit, met oog voor vernieuwing en
creativiteit. We houden rekening met de verschillen tussen kleuters, zowel op vlak van interesses als op
het vlak van hun mogelijkheden; het eigen tempo van elke kleuter; het ondersteunen van
zelfstandigheid en zelfredzaamheid; de specifieke groei van peuter naar kleuter naar lager schoolkind.
Observatie, reflectie en evaluatie vormen de basis van een gedifferentieerde aanpak.
Binnen de basiszorg werken we ook met een extra team zorgleerkrachten die extra opdrachten
installeren en ook observeren in de volgende hoeken: de taal – en denkhoek, de wiskundehoek, de
schrijfhoek, de hoek fijne motoriek, de mediahoek en wordt er extra ingezet op uitbreiding van de
taalvaardigheid, en dit op drie niveaus.
Daarnaast is er de dagelijkse ondersteuning van de kinderverzorgster, zij zet vooral in op zindelijkheid,
en dit via spel en inoefening.
Zorgverbreding: hier zoeken we samen met ouders een antwoord op de specifieke noden die kleuters
hebben. Sommige kleuters ontwikkelen sneller of trager voor specifieke domeinen, in dat geval volgt –
naast de basiszorg van de klasleerkracht – ook extra ondersteuning door onze zorgleerkrachten voor
o.a. motorische vaardigheden, taalvaardigheid, rekenvaardigheid, socio-emotionaliteit, …

We streven naar een maximale ondersteuning van onze kleuters door onze peutergroep te beperken in
aantal en anderzijds door van onze kleuterklassen leefgroepen ‘jongste en oudste kleuters’ te maken waarbij
de kleuterleerkracht gedifferentieerd werkt op minimum 3 niveaus en er voor de vele projecten
klasdoorbrekend wordt gewerkt.
Elke kleuter krijgt zo de nodige zorg waar hij recht op heeft.
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•
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Bewegingsopvoeding in onze kleuterschool
Onze school geeft veel aandacht aan beweging. In alle klassen is er een bewegingsaanbod. De kinderen gaan
2 uur per week turnen met de bewegingsleerkracht. Er worden ook bewegingsmomenten en activiteiten met
de gehele kleuterschool georganiseerd. Gelieve uw kleuter vanaf de tweede kleuterklas een paar
turnpantoffels aan te schaffen. Graag ook de naam van uw kleuter in de pantoffels schrijven.
Door om te gaan met allerlei materialen zoals ballen, hoepels, kegels e.a., leren de kinderen hun eigen
mogelijkheden en beperkingen te ontdekken.
Daarnaast start onze kleuterschool ook met zwemmen vanaf de tweede kleuterklas.
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In een veilige sfeer leren zij meer zelfredzaam zijn en meer zelfstandig worden.
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Een gezonde school

Gezonde tussendoortjes
We willen de kinderen stimuleren om gezonde tussendoortjes te kiezen in plaats van snoep en koek. Wij
vragen uitdrukkelijk de medewerking van alle ouders. ALLE voormiddagen zijn FRUITMOMENTEN!

Tijdens de pauzes ‘s namiddags kunnen kinderen een tussendoortje eten. We vragen de ouders te kiezen
voor een stukje fruit, een boterham of een droge koek. Geen snoep, chocolade- of slagroomkoeken. Graag
een brooddoos of koekendoos gebruiken voor het tussendoortje. Zo vermijden we afval door verpakkingen.
Voor de ochtendspeeltijd kunnen de kinderen water of melk drinken. We kiezen bewust voor suikervrije en
gezonde drankjes.

Als een kind op onze school verjaart, worden ze in de klas gevierd. We vragen geen traktaties of individuele
geschenkjes mee te brengen. Ze worden terug meegegeven naar huis en dus niet uitgedeeld.
Veel ouders kiezen reeds vrijblijvend voor een alternatief. Een jarig kind kan bij zijn verjaardag een leesboek
of een spel schenken aan de klas. Dit geschenkje blijft in de klas. De naam van het kind, het jaar en een wens
worden in het boek of op het spel/puzzel geschreven door mama of papa.
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Verjaardagen
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Kledij
Zelfstandig leren zijn
Elke kleuter wordt gestimuleerd om zich zelfstandig te leren aan- en uitkleden. Het is dan ook belangrijk dat
de kleuters gemakkelijk zittende kledij met sluitingen die ze zelf kunnen openen en sluiten dragen. Laat de
jongste kleuters geen body’s dragen, a.u.b.
Elke kleuter heeft een eigen kapstok in de gang.

Kunnen spelen en bewegen
Uw kleuter zal gedurende de klasdag heel wat activiteiten uitvoeren: van spelen met zand en water tot
schilderen en boetseren. Bij verschillende activiteiten doet de leidster de kleuters een schort aan. Toch kan
het gebeuren dat de kledij van uw kleuter bevuild geraakt. Wij vragen hiervoor uw begrip.
Het is belangrijk dat kleuters gemakkelijke schoenen of sandalen dragen waarmee ze veilig kunnen lopen en
ravotten. Slippers en klompen zijn dus niet toegelaten.

Reservekledij voor jonge kleuters

Naamtekenen
Het is zinvol elk kledingstuk te naamtekenen. Indien u toch een kledingstuk verloren bent, kan u altijd
terecht bij de leerkracht van uw kleuter. Zij verwijzen u door naar de tafel met verloren voorwerpen (zie ook
schoolreglement).
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Aan de ouders van peuters en kleuters uit de eerste kleuterklas wordt gevraagd een zakje met reservekledij
in de boekentas mee te geven. Dit wordt bewaard in de klas.
Indien uw kleuter reservekledij aan heeft van de school, gelieve deze gewassen terug te bezorgen aan de juf.
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Communicatie
Ik spreek op school
Onze school kijkt positief naar talen. Wij zijn een Nederlandstalige school waar onderwijs in het Nederlands
gegeven wordt. Daarnaast willen we de talen die kinderen reeds kennen een positieve plaats geven in onze
school.
Onze taalregels zijn:
1. Mijn thuistaal kan me helpen bij het leren van de schooltaal!
2. Welke taal je ook spreekt, iedereen hoort erbij!
3. Ik wil weten wie je bent! … ik ben leergierig naar nieuwe talen, nieuwe mensen…
4. Welke taal je ook spreekt, hou het gezellig! … we gebruiken enkel positieve taal en geen scheldwoorden…

Mijn kleuterdagboek
Mijn kleuterdagboek is een heen-en-weerschriftje voor peuters en kleuters dat een vlot contact tussen thuis
en school bevordert. Gebruik dit boekje steeds als jullie mededelingen of vragen willen doorspelen.

Onze Facebookpagina’s
Bezoek onze blogs. Hier vind je heel veel sfeerbeelden van alle klas – en schoolactiviteiten.
Centrum: Kleuterschool Centrum Basisschool Atheneum Dendermonde

Infobrieven
Op het einde van elke maand wordt u geïnformeerd over de volgende maand via de infobrief. Hierin kan je
verschillende nieuwigheden en de activiteiten van de maand lezen.
Website: http://bs.kad.be/
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Smartschool – Schoolplatform – Elke ouder ontvangt een gebruikersnaam en wachtwoord.
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Zindelijkheid
Zindelijk worden is een belangrijke fase in het leven voor zowel kinderen als ouders. Luiers worden stilaan
vervangen door het potje of de wc. De grootste groep kindjes is zindelijk tussen 2 en 3 jaar.
Bij de jongste groep kleuters wordt – indien nodig – extra getraind op zindelijkheid en dit met de
ondersteuning van de kinderverzorgster. Uiteraard is het belangrijk dat ook ouders hier extra op trainen.
Onze school ontwikkelde een zindelijkheidskoffer met extra spelmaterialen voor peuters. Onder leiding van
de kinderverzorgster wordt systematisch op speelse wijze getraind.
Voor peuters die nog niet zindelijk zijn vragen we zelf één pak luiers mee te brengen. Onze kleuterjuffen
geven een seintje als de luiers zijn opgebruikt.

Middagmaal
We serveren dagelijks verzorgde, gezonde, warme maaltijden tegen zeer democratische prijzen.
€ 3,30
€ 3,85
€ 0,75

Opvang op onze school
De opvangklas gaat door in de speelzaal kleuters en is enkel bestemd voor die kleuters wiens ouders geen
ander alternatief hebben. Onze kinderen worden in de opvangklas begeleid door juf. Greet. Voor de opvang
van uw kind wordt een kleine vergoeding van € 0,95 per half uur gevraagd. Alle betalingen gebeuren per
facturatie.

’s Ochtends
’s Avonds
Woensdag

Maandag
7.00 tot 8.15
15.15 tot 17.30

Dinsdag
7.00 tot 8.15
15.15 tot 17.30

Woensdag
7.00 tot 8.15
12.05 tot 17.30

Donderdag
7.00 tot 8.15
15.15 tot 17.30

Vrijdag
7.00 tot 8.15
15.15 tot 17.30
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Volledige maaltijd kleuters
Volledige maaltijd lager schoolkind
Soep
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Opvang in samenwerking met de stad Dendermonde
•

In de vestiging centrum hebben wij sinds september 2018 een samenwerkingsverband met de IBO
Lollypop (Boonwijk) – Serbosstraat 6 te Dendermonde.
De verplaatsingen van en naar de school gebeuren op een veilige wijze en met voldoende begeleidend
personeel. De begeleiders brengen de kinderen ’s morgens te voet naar school. Meteen na schooltijd
worden de kinderen op school verzameld en door de begeleiders te voet naar het IBO gebracht. De
begeleiders volgden een opleiding tot gemachtigd opzichter.
Indien u geïnteresseerd bent om volgend schooljaar gebruik te maken van de voor – en naschoolse
opvang voor uw kind, kan u contact opnemen met de verantwoordelijke van IBO Lollypop, mevrouw
Veerle Van Haver op het telefoonnummer 0472/48 00 17 of 052/34 53 60 of kan u ook mailen naar
veerle.vanhaver@dendermonde.be voor een concrete afspraak.

Algemene informatie:
Openingsuren: de locatie is open van maandag tot en met vrijdag
Voorschools: van 7.00 tot start schooldag
Naschools: vanaf einde schooldag tot 19.00

Het is wel belangrijk u tijdig te informeren, want zolang de nodige documenten niet in orde zijn, kan een
kind niet starten.
Hoeveel betaal je?
De prijs die je betaalt voor buitenschoolse opvang is gekoppeld aan de verblijfsduur van je kind in de
opvanglocatie. Voor de volgende opvangmomenten geldt de volgende regeling:
•
•
•
•

€ 1 per begonnen half uur
opvang op schoolvrije dagen en vakantiedagen
€ 5 voor een verblijf tussen 3 uur en 6 uur vb. op woensdag van 12.05 tot 17.00
€ 10 voor een verblijf langer dan 6 uur

Aan sommige gezinnen kan een sociaal tarief (door K&G vastgesteld op maximaal 50% van de hierboven
beschreven prijs) toegekend worden. Het sociaal tarief bedraagt 50% van de hiervoor beschreven tarieven.
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Schoolvrije dagen en vakantiedagen doorlopend van 7.00 tot 19.00
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Tot slot …
Bedankt voor de interesse en het vertrouwen in onze fijne school.

Infoboekje PEUTERS – Basisschool Atheneum Dendermonde

Tot gauw.
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