
 

 

  

Naar de Basisschool 

 



Voor het eerst naar de basisschool. Wat is dat een spannende dag!  

Vanaf deze dag begint er voor u en uw kind een nieuwe periode in het leven. 

Wat houdt de basisschool in? Wat doen ze daar de hele dag? 

 

In dit boekje geven we u daar uitleg over. 

Na inschrijving wordt uw kind geplaatst in onze kleutergroep.  

Vóór het eerste bezoek wordt u gebeld om een afspraak te maken wanneer uw kind 

de wenochtenden heeft. 

Uw kind mag vijf ochtenden in achtereenvolgende weken komen wennen.  

In de kleutergroep wordt veel tijd besteed aan het wennen van uw kind op school, 

aan de gang van zaken, de klassenregels en het zelfstandig werken. 

Voor alle kinderen is die eerste ochtend erg spannend. Sommige kinderen vinden het 

ook een beetje eng en afscheid nemen is dan ook erg moeilijk. Niet alleen voor het 

kind, maar ook voor de ouders. Hoe moeilijk het ook is, houdt het afscheid kort. 

Heeft het kind verdriet, dan kunt u met de juf afspreken dat zij even opbelt als het 

niet over gaat. De ervaring leert echter dat de meeste kinderen binnen vijf minuten 

stoppen met huilen en belangstelling krijgen voor de nieuwe omgeving en de kin-

deren om hen heen. Na de wenperiode mag hij of zij iedere dag naar school. 

Onze school heeft een samenwerkingsverband met Kindercentrum Bij de Hand Per-

nis. 

Voor peuters die er aan toe zijn om eerder naar de basisschool te gaan bieden wij, in 

overleg met de ouders en de peuterspeelzaal, de mogelijkheid om twee maanden 

eerder in te stromen. 

De eerste keer 

Wanneer mag je voor het eerst naar school? 

Wat gaat eraan vooraf? 

De meeste kinderen hebben een peuterspeelzaal of kinderdagverblijf bezocht. Daar 

hebben ze geleerd om speelgoed te delen, samen te spelen en te luisteren naar re-

gels in de groep. Ze zijn dan nog niet zelfstandig en hebben twee juffen in de groep 

om voor hen te zorgen en om ze te helpen met dingen die ze nog niet zelf kunnen. 

Wanneer de kinderen ongeveer drie en een half jaar oud zijn, wordt het tijd om een 

basisschool uit te kiezen en uw kind daar in te laten schrijven. 

Uw kind mag 5 

ochtenden 

komen wennen. 
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In de kring vinden veel activiteiten plaats. Er wordt gestart met het praten over de 

dag, het seizoen, het weer, enzovoorts. Ook het dagritme is belangrijk. De juf vertelt 

wat er die ochtend of middag gaat gebeuren en laat dit aan de kinderen zien met be-

hulp van de dagritmekaarten. De kleuters vinden het fijn, zeker in het begin, om te 

weten wat hun te wachten staat. 

Daarna vindt er een kringactiviteit plaats. De juf leest in de kring vaak voor uit een 

prentenboek of voorleesboek. Ook krijgen de kinderen in de kring de tijd om te vertel-

len wat zij hebben beleefd of gaan doen. De kinderen leren zo naar elkaar luisteren en 

mee te praten over het gespreksonderwerp.  

In de kring vinden activiteiten plaats ten behoeve van de sociaal-emotionele ontwik-

keling van kinderen. Die hebben te maken met hoe je met jezelf en anderen omgaat, 

hiervoor gebruiken wij onder andere de methode Leefstijl. 

Er wordt in de kring ook voorbereidend, aanvankelijk, reken- en taalonderwijs gege-

ven. Wij gebruiken hiervoor  de methode Schatkist. 

Bij taalonderwijs kunt u ook denken aan het op een speelse manier leren van letters 

en woorden bij een thema, allerlei klank en rijmspelletjes, het navertellen van een ver-

haal en vragen hierover beantwoorden. 

Bij rekenonderwijs leren ze tellen en de getallen 1 t/m 20 herkennen en benoemen. 

Ook leren ze rekenbegrippen als, meer-minder-evenveel, hoog-laag, dun-dik, groot-

klein. We gebruiken allerlei materialen die de kinderen sorteren en vergelijken, bij-

voorbeeld op grootte, vorm of kleur. 

De kring 

Kop voor artikel op binnenpagina 

Andere vakken 

Vakken als geschiedenis, biologie en aardrijkskunde verwacht je niet in een kleuter-

groep. Toch worden die vakken wel degelijk onderwezen. Ze zijn alleen verpakt bin-

nen een thema. Binnen het thema “Lente” zal er gepraat worden over een bloem, 

hoe groeit een bloem eigenlijk. Het vak geschiedenis komt aan bod als er gepraat 

wordt over de tijd dat opa’s en oma’s nog kinderen waren. 

We werken bijna altijd binnen een bepaald thema. Dat kan een onderwerp zijn dat bij 

het seizoen past of het zijn verschillende activiteiten uit onze taalmethode Schatkist.  
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Een dag in de onderbouw. Hoe ziet zo’n dag eruit? 

In de kring wordt 

aandacht 

besteed aan 

dagritme, sociaal

-emotionele 

ontwikkeling, 

wereldoriëntatie,

reken- en taal 

onderwijs. 

Als de eerste bel gaat, komen de kinderen binnen. Zij kunnen hun jas  en tas ophan-

gen aan de kapstok in de gang. Meestal worden kleuters door de ouders in de klas 

gebracht. De juf is in de klas en kan ieder kind persoonlijk begroeten. De kleuters kun-

nen hun eten en drinken voor de pauze opruimen in de klas. 

U brengt uw kind naar zijn of haar werkje en neemt dan afscheid. Na de tweede bel  

hebben alle ouders de klas verlaten. Als u onverhoopt te laat komt is het de bedoeling 

dat u buiten de klas afscheid neemt en uw kind alleen naar zijn plaats laat gaan. 



Muziek 
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In de kring wordt ook aan muzikale vorming gedaan. Dat kan het aanleren van een 

nieuw liedje zijn, een dansje, maar ook het bespelen van eenvoudige muziekinstru-

menten.  

Werkles 

Tijdens de werkles, die altijd aan het begin van de ochtend en middag plaatsvindt, 

wordt er gewerkt met ontwikkelings- en expressiemateriaal. Onder ontwikkelingsma-

teriaal wordt verstaan: puzzels, mozaïek, lotto, memorie, gezelschapsspelletjes, con-

structiemateriaal enzovoort.  

De kinderen spelen tijdens de werkles ook in de huishoek, de bouwhoek, de lees- en 

luisterhoek, de taalhoek en de rekenhoek en ze werken aan de computer. 

De kinderen kiezen een werkje door een kaartje met hun naam bij een plaatje van het 

werkje te hangen op het planbord. Er is niet altijd vrije keus. De juf geeft aan wie er 

mag kiezen en wie er een verplicht werkje moet doen. De oudste kleuters krijgen een 

weektaak. Zij moeten in een week twee verschillende werkjes maken die de juf uitge-

kozen heeft. Wij praten over werken en niet over spelen. Kleuters zijn meer dan wie 

ook bezig met het leren omgaan met de wereld en de mensen om hen heen. Zij leren 

dit door het nabootsen van alle handelingen van volwassenen. De materialen in de 

klassen geven de kleuters hiervoor alle mogelijkheden. Zo leren zij hoe een huis eruit 

ziet door er zelf een te plakken. Ze leren ook hoe mensen met elkaar omgaan door 

een rollenspel te spelen in de huishoek. 

Bij een knutselopdracht worden verschillende technieken aangeleerd, zoals tampone-

ren, spatten, toveren met wasco en ecoline, vouwen. De kinderen nemen niet alle 

werkjes mee naar huis. De werkjes die wij op school houden, worden bewaard in een 

plakboek, die uw kind aan het eind van groep 2 mee naar huis mag nemen. 

De kinderen leren in de kleutergroep dat ze zelf opruimen waar ze mee gewerkt heb-

ben.  

De jongere kinderen worden daar soms nog bij geholpen door de juf of door een ou-

der kind. Als ze klaar zijn met opruimen zoeken ze zelf hun stoel op en zetten die 

weer in de kring. 

Muziek 

Pauze   

Om ongeveer 10.15 uur heeft de kleutergroep een kleine pauze. De kinderen heb-

ben dan net gewerkt en trek gekregen. Uw kind drinkt dan schoolmelk of drinken 

van thuis. 

De meeste kinderen nemen ook iets mee om te eten, een boterham of een koek. 

Wij vinden het als school belangrijk dat kinderen gezond eten en drinken.  

Bij het pauzehapje kunt u dan ook denken aan een stukje, schoongemaakt, fruit.                    

Naar de Basisschool  
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Wij gymmen 

volgens de 

methodiek van 

Lekker Fit! 

De kinderen mogen geen priklimonade, snoep of chips meenemen. 

Op maandag, woensdag en vrijdagochtend hebben wij een fruitdag. De kinderen mo-

gen dan alleen fruit meenemen en geen koek of een boterham eten. 

Wilt u bij het pauzehapje de naam van uw kind erop zetten? 

Buitenspelen en gymnastiek 

Als het weer het toelaat spelen de kleuters iedere dag buiten. Zij hebben behoefte 

aan minimaal een uur bewegingsonderwijs per dag. Op het kleine plein gebruiken we 

hiervoor fietsen, karren, een klimhuisje, loopklossen, maar we hebben ook zand-

bakspullen, hoepels, kleden en ballen. Ook tijdens het buitenspel leren zij samen spe-

len en te delen.  

Bij slecht weer wordt er gegymd in het speellokaal. Omdat aan en uitkleden vaak nog 

een hele klus is voor een kleuter en voor de juf als ze er 25 moet helpen, gymmen de 

kinderen in hun ondergoed.  

Tijdens de gymles werken wij volgens de methodiek van Lekker Fit!. Er worden in het 

speellokaal verschillende vakken gecreëerd waarin de kleuters met verschillende on-

derdelen en materialen uitgedaagd worden.  Er worden bewegings- en zangspelletjes 

gedaan zoals: Zakdoekje leggen, Tikkertje. We zetten klim en klautermateriaal neer 

waar de kleuters dan op hun eigen niveau op kunnen klauteren. De balvaardigheid 

wordt geoefend door het rollen, stuiteren, gooien en vangen met grote en kleine 

ballen. 

De kleuters krijgen ook elke woensdag gymles onze vakleerkracht, Gino Blom. 

Na de gymnastiekles moeten de kleuters zich zelfstandig kunnen aankleden. Natuur-

lijk helpt de juf met een moeilijke knoop of het strikken van veters. 

Ook voor het buitenspelen is het de bedoeling dat het kind zelf zijn jas aan doet. De 

juf helpt natuurlijk met de rits als dat zelf niet lukt.  

 

Ophalen 

De kleuters moeten op het kleine plein opgehaald worden. 

De juf brengt de kinderen na schooltijd in de rij langs de ramen van het lokaal.  

Zij kijkt of zij iemand ziet die het kind komt ophalen en noemt dan de naam van het 

kind.  

De kinderen leren vanaf de eerste dag: als je degene die je komt halen niet ziet, moet 

je bij de juf blijven staan. Geef het steeds aan de juf door wanneer uw kind door ie-

mand anders wordt opgehaald of bij iemand gaat eten, dit kunt u noteren in de agen-

da in de klas. 
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Overblijven 

Op onze school bestaat de mogelijkheid om uw kind over te laten blijven. U kunt uw 

kind daarvoor aanmelden bij` Overblijven met Edith`. Dit is een online systeem voor 

de tussenschoolse opvang.  U kunt als ouder/ verzorger, de overblijfmomenten van 

uw kind eenvoudiger en flexibeler bepalen namelijk 24 uur per dag, 7 dagen per 

week. U heeft daarnaast iedere dag tot 10 uur zelf de gelegenheid om uw kind aan- of 

af te melden voor het overblijven van die dag. Dit kan eenvoudig via de mobiele site 

voor de smartphone of tablet: mobiel.overblijvenmetedith.nl. Op onze website staat 

deze link ook. 

Als uw kind moet overblijven dan noteert u dit voor de leerkracht in de agenda in de 

klas. De kinderen nemen zelf eten mee. De overblijfspullen worden opgeruimd in een 

aparte bak. Bij het eten krijgen de kinderen melk en fruit. 

De kinderen eten gezamenlijk onder begeleiding in een klaslokaal.  

Het toilet 

De kinderen gaan in de groep zelfstandig naar het toilet. Zij pakken hiervoor de ket-

ting zodat de andere kinderen kunnen zien dat het toilet bezet is. De eerste keer zal 

de juf meegaan en laten zien wat de regels zijn. Kinderen die naar school komen 

horen zindelijk te zijn. 

Het is de bedoeling dat de kleuter ook als hij vier jaar is zichzelf kan helpen op het 

toilet. Dat houdt in zelf billen afvegen, doortrekken en handen wassen. De juf kan 

namelijk niet voor elk kind dat naar het toilet moet de klas uit lopen. Een moeilijke 

knoop kan van te voren door de juf losgemaakt worden. 

Verjaardagen 

De kinderen die voor het eerst op school komen vieren meestal hun verjaardag en 

afscheid bij de peuterspeelzaal of het kinderdagverblijf. Als een kind ook zijn vierde 

verjaardag op de basisschool wil vieren kan dat in overleg met de juf. Verjaardagen 

worden in de regel op de dag zelf gevierd, verjaardagen die in het weekend of va-

kanties vallen, worden in overleg met de juf gepland. 

De juf viert de verjaardagen met de kinderen aan het begin of einde van de ochtend, 

afhankelijk van het lesrooster en de traktatie. De kinderen zingen liedjes, doen dans-

jes en versieren de verjaardagstaart. Het is niet de bedoeling dat u daarbij als ouder 

aanwezig bent. Wij geven de voorkeur aan iets gezonds en vragen u te letten op de 

hoeveelheid.  

Naar de Basisschool  
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Samen voeden 

we op en 

onderwijzen uw 

kind. 

Schooltijden 

De les begint iedere dag om 8.30 uur, vanaf 8.20 uur kunt u de klas in om uw kind te 

brengen. Op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdagochtend is de les om 12.00 uur 

afgelopen en op woensdag om 12.15 uur. 

’s Middags beginnen de lessen om 13.15 uur, vanaf 13.05 uur is uw kind welkom in de 

klas. De school eindigt ’s middags om 15.15 uur.  

Wilt u voor 8.30 uur laten weten als uw kind ziek is of om een andere reden niet naar 

school kan komen. Als uw kind zonder reden afwezig is, wordt er naar huis gebeld. 

Ouders en school 

We vinden het op de Plataan belangrijk, dat de ouders betrokken zijn en worden bij 

het onderwijs en de school. Tenslotte zijn we samen bezig met de opvoeding en het 

onderwijs van uw kind. Het gaat dan in eerste instantie om interesse in en hulp aan 

uw eigen kind, door bijvoorbeeld voor te lezen of gewoon te vragen naar de gebeur-

tenissen en het geleerde op school. Er zijn ook een aantal activiteiten op school waar-

voor we hulp van ouders nodig hebben zoals: voorlezen, gezelschapsspelletjes doen, 

mee gaan bij uitstapjes of het versieren van de school i.v.m. een thema. 

U kunt hierover meer informatie krijgen of u opgeven bij de groepsleerkracht van uw 

kind. 

Tot slot 

Heeft u na het lezen van dit boekje en de algemene schoolgids vragen of behoefte 

aan nadere uitleg dan kunt u terecht bij de groepsleerkracht, die u eventueel door-

verwijst naar de directie. 

 

Wilt u een gesprek met de leerkracht van uw kind dan kan daarvoor een afspraak 

gemaakt worden. 

 

 

 

Wij wensen u en uw kind een fijne tijd en veel plezier op OBS De Plataan! 
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Bezoek ons op het web! 

www.obsdeplataan.com 
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