WELKOM
Een schrijfster van kinderboeken die ooit op onze school te gast was,
deed toen volgende uitspraak:
“Een kind is als een blok klei. In de kleuterschool wordt de klomp klei geboetseerd in een bepaalde
vorm, in de lagere school wordt het geheel langzaam gebakken en nadien krijgt ze nog een laagje
glazuur en vernis ter afwerking.”
Hiermee illustreerde ze eenvoudigweg het belang van de eerste vijf levensjaren van een kind.
Alle ervaringen en indrukken die uw kleuter nu beleeft, zijn niet meer uit te wissen. U begrijpt
hopelijk ook meteen dat de manier van aanpakken tijdens deze levensjaren bepalend is voor zijn
verdere ontwikkeling.
Onze verantwoordelijkheid, u als ouder en wij als kleuterleidsters, is gemeenschappelijk: ervoor
zorgen dat uw kind zich goed voelt zodat hij/zij op die manier positief kan groeien in zijn
ontwikkeling.
Onze allereerste doelstelling in het kleuteronderwijs is dan ook de kinderen voor 100 procent te
betrekken bij wat rondom hen gebeurt. Vooral voor kinderen lukt dat pas helemaal wanneer ook
de ouders zich bij dat gebeuren betrokken voelen.
Vandaar deze informatiefolder die een aanvulling is op de meer concrete informatie op de
infoavond voor kleuterouders. Naast praktische tips vindt u er ook interessante achtergrondinformatie
over onze ontwikkelingsgerichte aanpak in de verschillende kleuterklassen.
Ook op de website van de school, www.gavertjevier.be, kunt u nuttige info over onze
kleuterschool terugvinden.
Neem dus even tijd, mama's, papa's en iedereen die bij de opvoeding van uw kinderen betrokken
is, om dit boekje grondig door te nemen en nadien veilig op te bergen zodat u het in de loop van
dit schooljaar nog eens kan raadplegen.
We wensen je een fijn schooljaar toe!

EEN SCHOOL MET EEN VISIE
Missie
■ Onze opdracht is elke leerling gedurende zijn of haar tijd bij ons op school op de best mogelijke manier
te begeleiden met als doel hen niet enkel de basiskennis en basisvaardigheden bij te brengen maar dat
tikkeltje meer dat ervoor zorgt dat onze leerlingen het zelfvertrouwen hebben om op te komen voor
zichzelf, voor de anderen, voor een betere wereld. Elk op zijn manier.
■ Wij geven aan onze leerlingen mee dat goede resultaten niet alles zijn in het leven, dat je daarnaast ook
andere kwaliteiten nodig hebt om een evenwichtige volwassene te worden. Deze kwaliteiten ontdekken,
benoemen en stimuleren is eveneens een opdracht van ons team.
■ Kinderen mogen op Gavertje Vier zichzelf zijn. Alle gevoelens zijn aanvaardbaar, maar niet elk gedrag is
aanvaardbaar. Ook hierin scheppen we duidelijkheid en structuur en begeleiden we de kinderen. Als een
grote familie.
■ In onze kerntaak lesgeven streven we elke dag naar kwaliteitsvol onderwijs, waarbij we de lat hoog
leggen zonder iemand uit het oog te verliezen. Dit alles doen we in een moderne infrastructuur met
digiborden en geïntegreerde ICT, met groepswerken, projecten, met klassikaal en zelfstandig werk, soms
spelend, soms ernstig maar vooral met een goede instructie van de leerkracht. Want … de leerkracht
doet ertoe!

Visie
■ #doen
Actief leren betekent in Gavertje Vier dat kinderen echt kunnen
handelen en doen. Concreet materiaal gebruiken en veel
experimenten en dit vanaf de allerkleinsten. We gaan op stap en
gebruiken de ruimte rondom ons volop. Kinderen krijgen
verantwoordelijkheden om zelf zaken te organiseren, taken te
doen. Het team van Gavertje Vier analyseert het dagelijks werk en
de resultaten van de leerlingen om zichzelf steeds bij te sturen en
de onderwijskwaliteit elke dag weer te verbeteren.
■ #vertrouwen
Een goed zorgbeleid heeft nood aan vertrouwen op alle vlakken.
Vertrouwen in je eigen professionaliteit als leerkracht, vertrouwen
in je collega’s, vertrouwen in je team maar bovenal vertrouwen in je
leerlingen. We leggen de lat hoog maar die kan voor elk kind op een
andere hoogte zijn ingesteld, zodat elk kind iets heeft om naar te
streven en zodat elk kind af en toe kan schitteren van
zelfvertrouwen.

■ #team #samen
Gavertje Vier zorgt voor samenhang op het vlak van de leerstof, de verticale doorstroming, de aanpak
van kinderen met een bepaalde zorg … “De neuzen in dezelfde richting zetten” is een vaak gehoorde
uitdrukking in onze school. Samen met onze ouders als één team werken om ervoor te zorgen dat onze
leerlingen zich volop kunnen ontplooien. Samen met de kinderen activiteiten doen, zoals het schoollied
zingen en dansen, waardoor ze zich als groep echt verbonden voelen met elkaar. Deze verbondenheid
zorgt voor het thuisgevoel waar wij in Gavertje Vier zo trots op zijn.
■ #talenten
In een totale persoonlijkheidsontwikkeling is het belangrijk jezelf te kennen, te weten waarin je sterk
bent en waar je nog groeikansen hebt. In Gavertje Vier vinden wij het een heel belangrijke taak van ons
team om samen met de kinderen hun talenten te ontdekken. Waar je goed in bent, kan vaak een
compensatie zijn voor een iets minder sterke vaardigheid. Bijvoorbeeld: een kind dat erg taalvaardig is,
kan dat talent voor taal gebruiken om de abstracte stapjes in een wiskundige bewerking te verwoorden
en kan op die manier toch tot een goede oplossing komen. Onze leerlingen écht kennen met hun hobby’s,
hun positieve en mooie karaktereigenschappen, hun speciale vaardigheden en hun talenten, dat is een
kernzaak voor onze school. We zijn ervan overtuigd dat dit meehelpt om een evenwichtige en tevreden
volwassene te worden met een job waar je energie uit haalt.
■ #groeien
Om een continue ontwikkelingslijn te kunnen garanderen gaat het team van Gavertje Vier uit van een
groeimindset. Wat een kind nu nog niet kan, lukt misschien wel binnenkort. Vanzelf, door een sprongetje
in de ontwikkeling, of met wat hulp van de leerkracht, het zorgteam of zelfs van een andere leerling.
Kinderen leren immers heel veel van elkaar. Wij geven hen graag de kans om dit te doen. Groeien is altijd
een positieve zaak. Kinderen kunnen groeien in het zelfstandig werken of groeien in de leerstof maar zij
kunnen ook groeien als mens. Sociale vaardigheden aanleren en stimuleren vinden wij heel belangrijk.
Kinderen telkens opnieuw kansen geven ook. We spreken een duidelijke taal en bieden structuur. We
verwachten veel maar geven nog meer, zodat alle Gavertjes kunnen groeien en bloeien.

ZORG
Het zorgteam, waaronder ook 2 kinderverzorgsters, wordt aangestuurd door zorgcoördinator Mireille
Maes. Met elk hun eigen focus helpen zij de kleuters met zorg op maat. Onze kinderverzorgsters hebben
vooral een zorgende en ondersteunende taak in de klas, bij het middagmaal, het toiletbezoek, op de
speelplaats. Onze zorgleerkrachten helpen alle kleuters bij moeilijkheden rond taal, rekenvaardigheden
en motoriek. Ze werken ook rond gevoelens en gedrag. Onze kleuters krijgen elke maand Cas en Lisa op
bezoek om hen wat meer te leren over beleefdheid, sociale omgang met anderen en nog zoveel meer.
Ook de professoren onder de kleuters die net dat tikkeltje meer uitdaging nodig hebben, kunnen in de
bijenklas terecht.
Omdat we als school graag transparant en constructief samenwerken worden sommige ouders ook
uitgenodigd op school voor een uitgebreid zorggesprek. Op dat moment stemmen we samen (school,
ouders, begeleiders, therapeuten ...) ons zorgaanbod nog beter af op de noden van onze leerlingen.
Spreek de zorgleerkrachten gerust aan bij vragen of bezorgdheden.

ONZE LEERKRACHTEN
Onderstaand lijstje bevat alle leerkrachten die uw kind dit schooljaar met raad en daad zullen bijstaan.

KLASLEERKRACHTEN

Martine Tindemans
K1A - zebraklas

Tess Hoffman & Nele De Clerq
K1B - vlinderklas

Gert Caljon & An Bouchier
K1C - konijnenklas

??
zorgleerkracht K1

Mireille Maes
zorgcoördinator K1-L1

Ludwig De Meyer
administratief directeur

Frederik Vanhuffel
beleidsmedewerker & ICT
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Nele De Roeck
kinderverzorgster

DIRECTIE & BELEID

Sanne Denotté
pedagogisch directeur

BIJZONDERE VAKKEN

Wim Van den Bossche
lichamelijke opvoeding

Nele De Clercq
lichamelijke opvoeding

Nathalie Thyssen
Rooms Katholieke Godsdienst

Redouan Ouazzanine
Islamitische godsdienst

Nel Parlevliet
Protestants Evangelische
godsdienst

Kaat Smet
Niet confessionele Zedenleer

We wensen je een fijn schooljaar toe!

Sanne Denotté, directie
juf Martine, juf Tess, juf Nele, juf Gert & juf An, klasleerkrachten
Juf Liesje, juf An, kinderverzorging
Het voltallige schoolteam

KLEUTERSCHOOL
1. Kansen voor alle kleuters
Onze school wil ervoor zorgen dat bij ons álle kinderen optimaal kunnen leren. Daar is soms extra zorg en
aandacht voor nodig. Van de overheid krijgen we daar extra lestijden voor. In ons zorgbeleidsplan bepalen we
welke accenten we dit schooljaar leggen.
2. Actief leren op maat van uw kind
Elk kind is anders. Daarom laten we zoveel mogelijke werkvormen aan bod komen. Zo komt elke kleuter bij ons
aan zijn trekken. In de klassen werken we daarom met eilanden en geleide groepsactiviteiten.
Door gericht te observeren in functie van de ontwikkelingsdomeinen en mee te spelen met de kinderen
proberen wij na te gaan waar uw kleuter sterk in is of misschien nog wat moeite mee heeft. Zo zal elke juf
proberen het aanbod (in de eilanden of in gerichte activiteiten) aan te passen op maat van uw kind. Ook de
zorgjuf zal zo in samenspraak met de klasjuf kleuters extra groeikansen geven.
Voor ons staat vooral de evolutie van elk kind op de voorgrond. We blijven niet zozeer stilstaan bij wat moeilijk
loopt, maar proberen op zoek te gaan naar kansen om te groeien in mogelijkheden. Niet elk kind hoeft
hetzelfde te presteren, zolang elk kind maar in evolutie is op zijn/haar eigen tempo!
3. Eilanden
Zo vindt u in elke kleuterklas eilanden: vriendjeseiland, fijneiland, beeldeiland, denkeiland, beweegeiland,
taaleiland, natuur- en techniekeiland, wil- en durfeiland, muziekeiland. Naargelang de thema’s kunnen de
eilanden veranderen. Bij het thema ‘ziek zijn’ kan er in vriendjeseiland plots een dokterskabinet komen met
spuitjes en flesjes. De klasleerkrachten hechten veel belang aan deze betekenisvolle eilanden. Via vormingen
krijgen ze nog meer ideeën en tips om hun eilanden te verrijken. De kleuters staan nog heel wat verrassingen
te wachten!
De eilanden zitten zo in elkaar dat elke kleuter zelfstandig zijn weg erin vindt. Ze kiezen zelfstandig waar ze
gaan spelen. Keuzes leren maken ligt aan de basis van zelfontwikkeling. De leerkracht krijgt tijd vrij om met
kinderen te werken, of om gericht te werken met een kleine groep.
4. We kijken bewust naar uw kind
In de kleuterschool werken we met een observatiesysteem. We observeren de kleuters op basis van
leeftijdsvooropgestelde doelen. Wij hechten hierbij ook veel belang aan het ‘welbevinden’ en de ‘betrokkenheid’
van onze kleuters. Met ‘welbevinden’ bedoelen we dat kinderen zich thuis voelen, zichzelf kunnen zijn en zich
gelukkig voelen in de school. De ‘betrokkenheid’ heeft te maken met concentratie, het gedreven zijn, het
plezier beleven aan de activiteiten.

Om ontwikkelingsgericht te werken en kleuters de kans te geven hun welbevinden en betrokkenheid te
verhogen is een doordachte klasorganisatie en –aanpak nodig.
Wij houden daarom rekening met:
Sfeer en relatie:
■ het klaslokaal is gezellig en in eilanden ingericht
■ er is voldoende positieve aandacht
■ positieve interacties tussen de kinderen worden gestimuleerd
Aanpassing en niveau:
■ er bestaan tempo- en niveauverschillen
■ er worden duidelijke instructies gegeven en duidelijke afspraken gemaakt
■ de leerkracht begeleidt de kinderen zowel individueel als in groepjes
■ de leerkracht ondersteunt ook het denken en handelen van verschillende kinderen
Aansluiten bij de leefwereld van de kleuters:
Kinderen moeten zich veilig voelen op school. Als we hen iets willen leren, vertrekken we van
wat ze al kunnen of ervaren hebben.
■ het aanbod sluit aan bij de leefwereld en interesse van het kind
■ er is ruimte voor directe exploratie van de wereld rondom hen
Passende activiteiten:
■ er zijn kansen tot experimenteren
■ het denken van kinderen worden via aangepast spelmateriaal voldoende geactiveerd
■ er wordt gebruik gemaakt van (moderne) audio-visuele media en informatie- en
communicatietechnologie.
Initiatief nemen:
■ er zijn voldoende keuzemogelijkheden
■ de kinderen kunnen (mee) beslissingen nemen over de inhoud van de opdrachten
■ de kinderen kunnen het verloop en de aard van het product (mee)bepalen
■ er zijn kansen tot zelfevaluatie
Voor de kinderen betekent dit:
■ meer kansen tot experimenteren, ontdekken, ontplooien
■ meer keuzemogelijkheden in spel en activiteit
■ bewustere belevingsmogelijkheden
■ eigen grenzen en mogelijkheden ontdekken
■ structuren en afspraken als evident beschouwen
■ intensere activiteit
■ spontaan kunnen zijn
■ …
■ FUNDAMENTEEL LEREN!

Voor de leerkracht betekent dit:
■ meer mogelijkheden om elke kleuter beter te leren kennen
■ zorgen voor een gevarieerd aanbod ‘op maat’
■ ontspannen en spontaan met kleuters kunnen omgaan
■ nauwkeurig observeren wat bepaalde kleuters op bepaalde momenten in hun ontwikkeling boeit,
waarmee ze emotioneel bezig zijn, wat hun mogelijkheden op verschillende domeinen zijn
■ de gepaste materialen en activiteiten aanbieden die kleuters uitdagen hun grenzen te verleggen
■ nauw samenwerken met collega-kleuterleidsters: ontwikkelingsgericht werken is een aanpak van alle
klassen
■ via persoonlijke interessepunten van kleuters zoeken om de ontwikkelingsdomeinen op een hoger
niveau te brengen
■ …
■ HET JUISTE AANBOD BRENGEN OP HET JUISTE MOMENT!

5. Procedure voor kleuters met problemen
We vergaderen regelmatig over uw kleuter. Dat gebeurt alleszins bij de start van het schooljaar, en telkens als
een kleuterleidster, de ouders of het CLB erom vragen. Als er opvallende zaken besproken werden, brengen we
u als ouder onmiddellijk op de hoogte van dat gesprek.
Op onze school volgen we een afgesproken procedure bij kinderen met problemen. De grote lijnen van deze
procedure zijn:
■
■
■
■
■
■
■

problemen opsporen
de leerkracht begeleidt de kleuter intensief, gaat op zoek naar een gepaste aanpak
extra observatie, indien nodig
een handelingsplan opstarten en uitvoeren
een overleg plannen (met ouders, zorgjuf, CLB,…)
registratie van het proces in het leerlingenvolgsysteem
evaluatie en bijsturing

6. Zorgbeleid
Om in te spelen op de noden van alle kleuters en om alle kleuters gelijke kansen te kunnen
bieden, rekenen wij op de hulp van een zorgleerkracht. Mireille Maes neemt deze taak op zich.
Zij maakt deel uit van het zorgteam en geeft ondersteuning op drie niveaus:
1. OP NIVEAU VAN DE SCHOOL: doelgericht de draagkracht van de school op vlak van zorg verhogen
2. OP NIVEAU VAN DE LEERKRACHTEN: ondersteuning in hun zoektocht naar de meest
efficiënte hulp voor elke kind
3. OP NIVEAU VAN HET KIND: remediëren, zowel in groepjes als individueel

7. Een kinderverzorgster op school
Martine De Gendt is de vaste kinderverzorgster bij ons op school. Zij komt ons enkele voormiddagen per week
helpen. Ze neemt vooral de verzorgende taken op zich in de eerste kleuterklas: helpen bij de toiletbezoeken,
bij het koek- en drankmoment en de jasjes… Onze kinderverzorgster neemt ook klasoverschrijdende taken op
zich, bijvoorbeeld de controle van de verschillende klassen op luizenbesmetting.
8. MOS = Milieuzorg Op School
De voorbije jaren heeft Gavertje Vier zich sterk geprofileerd als milieubewuste school met tal
van thema’s en prioriteiten waaronder afvalpreventie (sorteren en composteren), het
uitbouwen van een natuurklas, een schooltuin en extra aandacht voor milieuvriendelijkere
schoolmaterialen. Het leverde ons al drie logo’s op die je als MOS-school kan verdienen, maar
het belangrijkste blijft uiteraard dat onze leerlingen ondertussen gebeten zijn door de ‘groene’
microbe en beseffen dat datgene wat Moeder Aarde ons schenkt gerespecteerd en verzorgd
moet worden wanneer ze een veiligere en gezondere toekomst tegemoet willen gaan.
Gavertje Vier vindt sport, spel en beweging belangrijk. We bieden de kinderen veel ruimte en
een aantrekkelijke speelplaats om dagelijks voldoende te bewegen. Daarnaast zijn er natuurlijk
de bewegingslessen in de aanpalende sporthal en de naschoolse sportactiviteiten.
Zo gaan alle kleuters één keer per week sporten met juf Keshia Tibbe.
De school promoot al jaren gezonde voeding en tussendoortjes. Frisdrank is bij
ons verboden en kinderen kunnen naar hartenlust en gratis gefilterd water
drinken op school. Donderdag is het fruitdag. In samenwerking met landbouw
Vlaanderen wordt er die dag een vers stuk fruit of groente bedeeld in alle
klassen en het fruitafval wordt natuurlijk gecomposteerd!
9. Kleuters leren sociale vaardigheden met Cas en Lisa
Werken aan relationele vorming bij kleuters is niet eenvoudig, maar wel belangrijk. De methode ‘Groei mee met
Cas en Lisa’ is een goede leidraad om er op een speelse manier mee om te gaan.
We helpen de kleuters groeien in hun empathisch vermogen, hun zelfvertrouwen en hun
communicatievaardigheden.
De figuren Cas en Lisa groeien met de kleuters mee in jaarlijks terugkerende maandthema’s die
elk jaar een beetje verder wordt uitgediept.
Zo werken we rond:
■ Joepie, ik kan het al ( bijna) alleen!
■ Beleefd zijn. Wat is dat?
■ Soms ben ik blij, dan weer boos, bang of verdrietig…wat gek!
■ Mijn vriendje(s) en ik, samen sterk.
■ Ik kan ook eens wachten!
■ Goed of fout? Ik doe het goed!
■ Oei, wat nu? Soms kan ik het niet alleen.
■ Op de speelplaats gaat het soms eens mis…
■ Kan ik jou helpen?
■ De natuur en ik, samen één.
■ We stappen bijna het eerste leerjaar in! ( 3de kleuterklas)

KLEUTERKLASSEN
Vermits we in alle kleuterklassen ontwikkelingsgericht werken zijn visie, klasorganisatie en aangeboden
activiteiten op dezelfde ontwikkelingsdoelen gebaseerd. Natuurlijk vragen de leeftijdsverschillen om bepaalde
accenten anders te leggen, dieper op het aanbod in te gaan en bepaalde eisen hoger te leggen naarmate de
kleuter ouder wordt.
We streven niet alleen naar een horizontale samenhang (tussen parallelklassen onderling), maar zeker en vast
ook naar een verticale doorstroming (tussen de verschillende klassen onderling). Vandaar dragen we
samenwerking en overleg hoog in ons vaandel en proberen we alle kansen te grijpen om via bepaalde
projecten of feestelijke gebeurtenissen deze samenwerking te concretiseren.
In ons onderwijssysteem kunnen kinderen vanaf de leeftijd van 2,5 jaar naar school. Zo zijn er
kinderen die een hele tijd in de eerste kleuterklas zullen doorbrengen. We verduidelijken onze manier van
groepsindeling.
Eerste Kleuterklas / K1
De peuter-/eerste kleuterklas: de zebraklas, de vlinderklas, de konijnenklas. Gedurende het schooljaar groeien
deze klasgroepen steeds aan. Bij elke nieuwe instapdag (na de herfstvakantie, na de kerstvakantie, op 1
februari, na de krokusvakantie, na de paasvakantie of na Hemelvaart) verwelkomen we nieuwe vriendjes.
We bieden een rijk klasmilieu aan met uiteenlopende speeleilanden. Niet opgelegde werkjes,
maar wel het rijk spel in deze eilanden vormt de basis van onze klaswerking. Als leerkracht vinden wij het
belangrijk dat de kinderen de kans krijgen om hun sterke punten te ontdekken.
Onze eerste zorg is dat kinderen zich goed voelen op school. Kinderen kunnen immers pas
‘groeien’ als ze goed in hun vel zitten en een positief zelfbeeld hebben. Natuurlijk wordt hier ook veel tijd
uitgetrokken voor verzorgende momenten: toiletbezoek, een stukje fruit of koek eten, een drankje nuttigen,
het maken van de boekentas, het aantrekken van de jas, …
Stilaan maakt de strikt individuele aanpak wat meer plaats voor groepsactiviteiten die de kleuters in staat
stellen open te staan voor geleide groepsactiviteiten die meer en meer voorkomen in de volgende
kleutergroepen.
Tweede kleuterklas /K2
De 4/5-jarige kleuters zijn het schoolleven al zeer goed gewoon. Meer en meer dingen moet
uw kind zelfstandig leren doen (toiletbezoek, jassen aan- en uitdoen, schooltassen leegmaken,
neusje snuiten, enz…)
Wij zetten ook de eerste stappen naar het latere lezen, rekenen en schrijven. Dit alles wordt op
een speelse en concrete manier aangebracht.
Derde kleuterklas/K3
De 5/6-jarige kleuters zetten weer een stapje verder in hun ontwikkeling en werken aan meer
lees-, reken- en schrijfvoorwaarden op een speelse manier.

KLASORGANISATIE | EERSTE KLEUTERKLAS
1. Voorstelling van de klaspop
In ieder klas woont er een extra vriendje, Jules.
Hij leeft mee met de kleuters in de klas. Zo gaat de klaspop ook voor de eerste keer naar school, is hij jarig, is
hij wel eens ziek of kan hij verdrietig zijn of juist reuzeblij. Hij leert de kleuters hoe ze hun jas moeten aandoen
en hoe ze hun neuzen moeten snuiten. Jules gaat mee sporten en op uitstap.
’s Morgens maken we Jules wakker, doen we zijn pyjama uit en kleertjes aan en op het einde van de dag gaat
hij weer slapen. Kortom, hij is steeds aanwezig in de klas en is een voorbeeld voor de kleuters. Ze kijken naar
hem op en toch is hij één van ons.
2. Weekthema’s
Gedurende twee weken werken we rond een thema dat nauw aansluit bij de belevingswereld
van de kleuters. Na iedere vakantie werken we themaloos. Zo genieten we van de nieuwe vriendjes die
instappen en ontdekken we de nieuwe verrijkingen in onze klas. Alle activiteiten staan in het teken van dat
thema. De thema’s zijn echter heel flexibel en kunnen aangepast worden aan eventuele gebeurtenissen. (bijv.
sneeuw, geboorte,…) Via de themabrief op GIMME wordt u op de hoogte gebracht van het komende thema.
Materialen (boeken, prenten, voorwerpen, …) hierbij aansluitend zijn welkom, wel steeds voorzien van de naam
van het kind. Zij worden op het einde van het belangstellingspunt weer meegegeven met uw kind.
3. Dagverloop
We proberen dagelijks een vast dagverloop te volgen, maar af en toe kan dit door bepaalde omstandigheden
veranderen.
8.30u:
We hangen onze jas en boekentas aan de kapstok. Dit proberen we zo zelfstandig mogelijk te doen.
Open onthaal in de klas / vrij spelen in verschillende eilanden.
9u:
We starten ons vast onthaalmoment in de kring:
■ ochtendliedjes
■ aanwezigheden
■ kalenders in orde maken
■ vertelmoment
9.10u:
Tijd voor een klassikale- of groepsactiviteit waarin we rond de verschillende domeinen werken:
■ een wiskundige activiteit
■ een verhaal
■ een lied aanleren
9.30u:
Toiletbezoek
Fruit- en drankmoment
10.10u:
Speeltijd

10.25u:
We spelen in verschillende eilanden, waarbij we rond de verschillende domeinen werken en
de leerkracht één eiland extra begeleidt. Bv. knutselactiviteit, opvoedend spel, praatplaat, …
11.40u:
Opruimtijd
Een gezellig afsluitmoment van de voormiddag
12.05u:
Belsignaal
Kindjes die naar huis gaan, kunnen veilig opgehaald worden aan de schoolpoort.
Eetmoment voor hen die blijven eten in de klas.
12.30u:
Spelen op de speelplaats.
13.30u:
De bel gaat en we staan weer met z’n allen op onze stip.
13.40u:
Kort klassikaal moment.
Daarna is er een uitgebreid aanbod van verschillende activiteiten in de eilanden.
14.20u:
Speeltijd
14.35u:
Koek- en drankmoment
15.00u:
Afsluiten van de dag met een klassikale activiteit
15.25u:
Einde van de schooldag, u kan uw kind komen afhalen op de speelplaats

4. Kalenders
‘s Morgens bij het onthaal komen de verschillende kalenders aan bod.
Dag- en weekkalender
Elke dag heeft een eigen kleur en symbool
maandag

rode dag

ma-an

dinsdag

blauwe dag

di-nosaurus

woensdag

oranje dag

woe-f (geluid van de hond)

donderdag

groende dag

do-nderwolken

vrijdag

gele dag

vrij- als een vogeltjesdag

zaterdag

witte dag

za-ag

zondag

witte dag

zo-n

Op deze weekkalender duiden de kleuters aan welke dag het is.
Ook het weerkaartje (zie weerkalender) wordt aan deze kalender opgehangen.
Begrippen zoals vandaag, gisteren en morgen komen aan bod.
Belangrijke uitstappen, activiteiten, verjaardagen,… worden hier aangeduid.
Daglijn
Elke schooldag bestaat uit verschillende activiteiten zoals een kringmoment bij de juf, spelen in de eilanden,
naar toilet gaan, koek -en drankmoment,… Deze activiteiten zijn weergegeven via duidelijke prenten. Een
kleuter duidt aan welke activiteit op dat moment plaatsvindt. Op deze manier krijgen ze meer inzicht in het
verloop van de dag.
Scheurkalender
Het cijfer van de dag, de naam van de dag ,de maand en het jaartal worden vermeld.
Maandkalender
Elke dag doorkruisen we met de kleur van de dag. Belangrijke activiteiten zoals verjaardagen, uitstapjes,
gebeurtenissen (vb de Sint) zijn hierop aangeduid met tekeningen.
Aanwezigheidsbord
De kleuters draaien ‘s morgens zelf hun kaartje om indien ze aanwezig zijn. De foto’s tonen wie er aanwezig
zijn. Van de afwezigen zien we het kenteken. De kleuters draaien ’s avonds hun kaartje zelf
om.
Weerkalender
Na het zingen van het liedje of opzeggen van het versje mag de verantwoordelijke weerman het juiste
weerkaartje zoeken en ophangen. Het weertype wordt benoemd en bij de weekkalender gehangen. Indien het
weer wijzigt, mag de verantwoordelijke kleuter het kaartje aanpassen. Verbale vergelijkingen met het weer van
gisteren zijn eventueel mogelijk. Er zijn een aantal weertypes: zon, sneeuw, regen, wind, mist, bewolkt

Takenbord: kindje van de dag
Jullie kleuter vindt het fantastisch om de juf te helpen. Daarom werken we met een takenbord om conflictjes
te vermijden. Dit bevordert ook de verantwoordelijkheid en de zelfstandigheid van jullie kind. Deze worden
aangepast aan de noden van de klas en de klasgroep.
Enkele voorbeelden van taakjes:
■ de klaspop verzorgen
■ de machinisten (staan altijd vooraan in de rij)
■ de boodschappers
■ kalenders

EILANDEN
De klasinrichting verandert regelmatig al naar gelang het belangstellingspunt.
Zo kan de inhoud van de eilanden variëren als we leren over de Sint, moederdag, vaderdag,
prinsessen,….Ook in de andere eilanden wordt de inhoud regelmatig aangepast. Toch kunnen we een aantal
vaste eilanden herkennen die elk hun specifieke doelstellingen beogen.

Bouwen
De kleuters kunnen hier met allerlei soorten blokken bouwen (duplo, houten blokken, klikblokken …), en vrije of
opgelegde bouwopdrachten uitvoeren. Ze leren probleemoplossend denken: “ hoe bouw ik een stevige toren
zonder dat hij omvalt?”, “ Ben ik groter dan de toren,”. Ze worden geconfronteerd met ruimtelijke en
structurele problemen van evenwicht en geslotenheid.
Klein fantasiemateriaal
In dit eiland kunnen kleuters spelen met allerhande fantasiemateriaal zoals een poppenhuis, playmobil, een
ridderkasteel,… In dit eiland wordt de fantasie enorm gestimuleerd en leren de kleuters om fijn samen te
spelen.
Huiskamer
Hier kunnen de kleuters naar hartenlust het rollenspel beleven. Door te doen zoals de mensen in de situaties
die ze ervaren hebben, leren de kinderen de betekenis vatten van de wereld van de volwassenen. Het biedt hun
de kans om samen te werken, hun gevoelens en gedachten uit te drukken en de taal te gebruiken. Vooral op
het sociale vlak worden er vaardigheden geoefend: de beurt leren afwachten, samen speelgoed verdelen,
samen spelen vb de tafel dekken, taken verdelen, ruzie oplossen.

Hier kunnen de kleuters zich rustig terugtrekken met een boekje. We maken afspraken i.v.m. het omgaan met
boeken. Er worden zowel verhalende als informatieve boeken aangeboden. Het aanbod wijzigt in de loop van
het jaar al naargelang het thema.
We bieden hier ook een vertelmuur, een familiefotoboek, liedjes- en versjesboek, verteltafel, poppenkast,...
aan.

De meeste kleuters spelen graag met zand en water. Door te mengen, te roeren, te storten,
te delven, te vullen, leeg te maken, te kloppen, te gieten, te zeven, te boetseren … experimenteren ze en leren
ze over materiaalstructuren, hoeveelheden en eigenschappen. Deze tafel wordt ook gebruikt als ontdektafel.
Allerlei materialen worden hierin ondergebracht zoals herfstmateriaal (noten, bolsters, bladeren,…), maïs,
magneten, pincetten, vergrootglazen, spiegels,…
Onze terrassen bieden ook tal van mogelijkheden om verder op onderzoek te gaan.

De kinderen moeten natuurlijk de kans krijgen om de media van vandaag te leren kennen. In
de computerhoek leren de kleuters de vaardigheden die vereist zijn om met een computer of Ipad te werken.
Via leerrijke spelletjes worden er nog andere vaardigheden geoefend zoals oog-hand coördinatie, puzzelen,
tellen, en ga zo maar door.

Hier worden de prachtige kunstwerken experimenterend en doelgericht door jullie kapoen gemaakt. De fijne
motorische vaardigheden worden hier verder ingeoefend. We leren bijvoorbeeld de schaar correct te
hanteren, knippen snippers, … Stilaan streven we naar een herkenbare en persoonlijke vormgeving.

Hier kunnen de kleuters naar hartenlust puzzelen. De moeilijkheidsgraad van de puzzels is
aangeduid door kleuren. In de spelletjeskast vinden we verschillende soorten opvoedende spelen.
Gezelschapsspelen zoals memory, lotto, ganzenspel,…komen hier zeker aan bod

Hiervoor kunnen we gebruik maken van onze kleuterkoepel. Het is één van onze favoriete
eiland van onze peuters/kleuters. Ze kunnen hier fietsen, in het ballenbad spelen, rijden met
rollend materiaal, enz…

In dit eiland worden de fijn motorische vaardigheden geoefend. Ze kunnen kiezen uit steekparels, rijgparels,
naaikaarten,… maar ook uit klein constructiemateriaal. Zo leren ze ook bouwen naar plan of legende. In de
loop van het jaar worden de eilanden vaak aangepast zodat ieder kind op zijn tempo kan blijven GROEIEN.

ONTWIKKELINGSDOMEINEN
1. Taalontwikkeling
Jullie kleuter begint meer en meer te vertellen. Wij besteden hierbij aandacht aan uitspraak, uitbreiden van de
woordenschat en zinsbouw. Dit met behulp van taalspelletjes, kringgesprekken,… en waarnemingen. Ook
besteden wij aandacht aan het naar elkaar luisteren, genieten van een verhaal en het ontwikkelen van een
goede luisterhouding. We letten hierbij ook op het begrijpen van verhalen, opdrachten,…
2. Wiskundige ontwikkeling
Hier schenken we aandacht aan tellen van voorwerpen, puzzelen, (ruimtelijke) begrippen, meten en wegen,
kleurenkennis,...
3. Motorische ontwikkeling
Grof motorisch: klimmen, springen, kruipen, lopen,…
Doorheen de verschillende activiteiten komt dit aan bod.
Fijn motorisch: knippen, kleuren, plakken, scheuren, stempelen, kralen rijgen, schilderen,…
Het is misschien een beetje gek, maar vanaf de eerste kleuterklas leren we ook al “schrijven”.
Dit gebeurt aan de hand van schrijfdans. Schrijfdans wil kinderen vanuit hun eigen emoties en hun eigen
natuurlijke bewegingen leren schrijven. Schrijfdans is niet los te denken van muziek en liedjes, rijmpjes en
spelletjes. Alles is er op gericht om te zorgen dat de kinderen zich goed in hun vel voelen. Niets is verkeerd,
iedere uitdrukking is een goede uitdrukking. De bewegingen worden staand, lopend,
zittend of zelfs liggend uitgevoerd. Pas daarna gaan we schrijbelen, schrijftekenen en schrijven waarbij
dezelfde (schrijf)bewegingen, die eerst in de lucht werden uitgevoerd, hun spoor kunnen achterlaten op het
bord, papier of ander schrijfoppervlak. De bewegingen worden met beide handen uitgevoerd, zodat de beide
hersenhelften gestimuleerd worden. Voor dit alles worden verschillende materialen gebruikt: scheerschuim,
behangerslijm, zand, wasco’s,… Het proces is veel belangrijker dan het eindresultaat!
4. Muzische ontwikkeling
Zingen, dansen, drama, …. zijn heel leuk om te doen en komen dan ook dagelijks aan bod. Ook dit is belangrijk
voor de algemene ontwikkeling.
5. Wereldoriëntatie
Kleuters hebben een natuurlijke interesse in hun omgeving. We besteden aandacht aan de natuur, verkeer,
gevoelens,… En komen op een speelse manier hierover meer te weten.
6. Sociaal-emotionele ontwikkeling
Eigenlijk is dit de belangrijkste doelstelling om goed te kunnen functioneren op school. Een heel
schooljaar besteden we hier veel aandacht aan. Een kind dat zich goed voelt staat open voor verschillende
zaken en leert zo heel wat nieuwe dingen. Vanaf drie jaar beginnen kinderen meer en meer samen te spelen in
plaats van naast elkaar. Cas en Lisa komen hierbij een handje helpen.
7. ICT
Computers en Ipads zijn niet meer weg te denken uit onze maatschappij. Daarom gaan we hier actief mee aan
de slag in onze klas. Spelend leren met de muis. Ik gebruik ICT, ik oefen met ICT, ik leer met ICT, ik maak met
ICT, ik zoek met ICT, ik luister met ICT, ik communiceer met ICT. We gaan zowel met de computer als de Ipads
spelend en ontdekkend aan de slag.

8. Bewegingsopvoeding
In de kleuterafdeling worden de sportlessen gegeven door juf Keshia Tibbe.
Deze lessen gaan door in sporthal De Klavers, naast de school. Bij mooi weer kan er ook een
buitenactiviteit worden voorzien.
Activiteiten tijdens de bewegingsles:
■ We beginnen elke bewegingsles met een goede opwarming. Dit om blessures en valpartijen te
voorkomen. Tijdens de opwarming spelen we een loopspel, een tikspel,…
■ Na de opwarming doen we zeer uiteenlopende activiteiten die we zoveel mogelijk proberen aanpassen
aan het klasthema. Enkele voorbeeldjes:
☐ omlopen (beter gekend als ‘reis rond de wereld’) in verschillende vormen, waar steeds
gevarieerde oefeningen aan bod komen. Hierbij kunnen we turnoefeningen zoals bv. een koprol
goed inoefenen.
☐ experimenteren en exploreren met verschillende soorten materiaal, bv. ballen, lintjes,…
☐ een hele reeks ‘spelletjes’ waarbij de kleuters een aantal regels in acht moeten houden bv.
tikspelen, balspelen, zintuiglijk spelen,…
☐ natuurlijk is er af en toe tijd om een dansje te leren of om er zelf eentje te improviseren
☐ we brengen muziek en materiaal samen in een lesje ritmiek
☐ per trimester krijgen de kinderen ook de kans om vrij te bewegen, soms in samenwerking met
de lagere school
■ We eindigen iedere les met een rustmomentje. Zo krijgen de kleuters de kans om op een rustige
manier terug naar de klas te gaan. Tijdens zo’n momentje spelen we een rustig spel, luisteren we naar
rustige muziek waarbij we onze ademhaling controleren, houden we een relaxatiemoment, of geven
we een vriendje uit de klas een massage, …
Enkele praktische afspraken:
■ In de sporthal mogen wij enkel sportschoenen met een witte zool dragen. Uw kleuter mag thuis
zijn/haar sportschoentjes al aantrekken op de dag dat ze gaan sporten. Zo verliezen we niet te veel tijd
met schoenen verwisselen en kunnen we snel aan de slag.
■ Gelieve uw kleuter die dag gemakkelijke kledij aan te doen, liefst geen rokjes of jurkjes.
■ Vermijd haarspeldjes. Deze kunnen pijnlijk zijn wanneer we een koprol doen.
■ Oorbelletjes mag als het stekertjes zijn. Hangertjes moeten worden uitgedaan tijdens de
bewegingsles. Om deze niet te verliezen worden ze beter thuis gelaten.
Wat met ongelukjes?
Tijdens een sportles kan er altijd ‘een ongelukje’ gebeuren. In de sporthal zijn de nodige EHBO- materialen
voorzien om uw kind de eerste zorgen toe te dienen. Ik meld dit eveneens aan de klasjuf zodat zij jullie op de
hoogte kan brengen. Indien wij een doktersbezoek nodig achten, geven wij alvast de nodige
verzekeringspapieren mee. Mogelijks kan uw kind achteraf pijn ondervinden. Mocht uw kind pas thuis pijn
hebben en u dient een dokter te raadplegen, dan kunt u bij de beleidsondersteuning of op het secretariaat
verzekeringspapieren aanvragen.
9. Levensbeschouwing
In de kleuterschool wordt geen godsdienst/zedenleer gegeven. We houden wel culturele
activiteiten (bvb. Kerstmis, Pasen, vaderdag,...) maar bieden die niet aan vanuit een gelovige
beleving.

PRAKTISCHE AFSPRAKEN
1. Wees tijdig op school
Kleuters hebben nood aan vaste structuur.
Maak er dus een gewoonte van om uw kleuter op tijd naar school te brengen. Is uw kleuter afwezig, probeer
dan de school te informeren via telefoon of e-mail.
2. Afscheid nemen
Doe niet aan ‘de grote verdwijntruc’, noch het uitgebreid afscheidsritueel! U kan beter een vaste, maar korte
afspraak maken om afscheid te nemen: een zoen/knuffel, even zwaaien en u gaat verder. Weent uw kleuter
toch, de leerkrachten doen steeds hun best om uw kind te troosten. Wees gerust, zodra u uit het gezichtsveld
bent verdwenen, verdwijnen de traantjes snel.
3. Uw kind ophalen
De zebra’s, de vlinders en de konijnen wachten iedere dag op de bankjes op de speelplaats. Laat het ons weten
als uw kind door iemand anders afgehaald wordt. Zo staan wij en uw kind niet voor verrassingen.
4. Zelfstandigheid
Mogen wij vragen - met het oog op de zelfredzaamheid - om kledij, boekentas, brooddoos, schoenen, … te
kopen die uw kind zelf gemakkelijk kan hanteren. Wanneer uw kind zelf iets kan doen, groeit de
zelfstandigheid sterk! Naamteken alles! Zo gaat er niks verloren!
5. Symbool
Ieder kind heeft zijn eigen symbool. Dit symbooltje is terug te vinden aan de kapstok, op tekeningen en
werkjes, … Zo kan uw kapoen alles op een zelfstandige manier wegleggen en – hangen en herkent het direct
de eigen werkjes en spullen. U kunt ook brooddozen, koekendozen en zo meer voorzien van dit symbooltje.
6. Gezonde tussendoortjes
Voor ’s morgens mag u aan uw kapoen een stuk fruit meegeven. In de namiddag mag het fruit/ groente of een
koek zonder chocolade zijn. Dit alles graag in een genaamtekend doosje, verpakkingen laten we thuis. U
kapoen mag heel de dag door water drinken. Gelieve hiervoor van thuis uit een genaamtekende drinkbus te
voorzien.
Als MOS-school pleiten wij voor een gezonde voeding en weinig afval!
Als uw kind allergisch is aan bepaalde voedingsstoffen laat u ons dat best weten.
Bij traktaties of kookmomenten is deze info zeker nuttig!

7. Jarig zijn op school
De verjaardag is meestal iets waar kinderen al weken naar uitkijken. Daarom wordt deze dag
uitvoerig gevierd in de klas. De jarige mag op de verjaardagsstoel plaatsnemen, we zingen liedjes, maken een
mooie kroon, gooien zoenen, geven verjaardagskriebels, er zijn ballonnen en kaarsjes…
We maken er een echt verjaardagsfeest van!
U mag ook een gezonde snack, een lekkere cake meebrengen of zelfgebakken koekjes, die we
met de vriendjes gezellig samen opeten.
Snoep en chips willen we liever niet. Ook individuele cadeautjes zijn niet toegelaten. Wel bieden wij u, geheel
vrijblijvend, de mogelijkheid om een geschenkje (een prentenboek, een educatief spelletje, …) te kopen uit de
verjaardagskoffer van de klas. Hiervoor betaalt u €12,50. U neemt dit cadeautje dan eerst mee naar huis,
bekijkt het met uw kind, u mag er iets leuks inschrijven of een foto van de jarige opkleven als herinnering voor
later en u pakt het daarna leuk in. Op de verjaardagsdag mag uw kind dan het cadeautje schenken aan de klas.

COMMUNICATIE MET DE OUDERS
Als school staan wij steeds ter beschikking van ouders indien u ons persoonlijk wenst te spreken.
Daar is dagelijks de kans toe, zowel vóór als na schooltijd. U kunt eveneens een briefje meegeven
in de boekentas van uw kind. Ook telefonisch (03/778.39.00 = algemeen nummer van de school) of
via e-mail zijn wij te bereiken..
1. Gegevens van de school
Stedelijke Basisschool Belsele Gavertje Vier
Gavermolenstraat 83, 9111 Belsele
Tel. 03/778.39.00
Directie: sanne.denotté@gavertjevier.be
2. Emailadressen klasleerkrachten
● K1A: martine.tindemans@gavertjevier.be
● K1B: tess.hoffmann@gavertjevier.be
● K1C: gert.caljon@gavertjevier.be
3. Weg-en-weer-informatie
De themabrief vormt bij uitstek het contactmiddel tussen de school en thuis.
Deze kan u na elk thema lezen op Gimme.
Regelmatig vinden jullie in de boekentas of in de stoefzak van de klas een mapje met extra informatie en/of
werkjes.
4. Oudercontacten
Op vooraf vastgelegde momenten nodigt de school de ouders ook uit voor meer formele oudercontacten die
als doel hebben de schoolvorderingen, maar ook het welbevinden, de betrokkenheid en de sociaal-emotionele
toestand van uw kind te bespreken. Uiteraard zijn er ook op andere momenten en na afspraak individuele
contacten mogelijk tussen ouders en de leerkracht en/of zorgleerkracht en/of directie. Die kunnen op vraag
van de ouders of op vraag van de school georganiseerd worden.
5. Andere communicatiemiddelen
Ook via infoavonden, de website www.gavertjevier.be, ons digitaal platform Gimme, de
besloten facebookgroep SBO Gavertje Vier, de ouderraad en occasionele contacten trachten we
de band tussen ouders en school te bevorderen.
6. Persoonlijke mededelingen
Omdat het welbevinden en de emotionele toestand van uw kind ons nauw aan het hart liggen,
is het belangrijk om gebeurtenissen waarbij uw kind op het thuisfront betrokken is (geboorte,
zwangerschap, verhuis, sterfgeval, echtscheiding…) aan de leerkracht mee te delen. Op die
manier kan zij rekening houden met bepaalde reacties of houdingen van uw kind en hem/haar
helpen ermee om te gaan. De komst van een baby kan bijvoorbeeld voor de leerkracht de
aanleiding zijn om er een weekthema aan te wijden. Voor het verwerken van verdriet- of angstgevoelens zijn
aangepaste prentenboeken ter beschikking. Natuurlijk kunt u in dit verband rekenen op onze discretie

SLOTWOORD
We hopen u met deze infobrochure meer informatie te hebben verschaft over onze school- en
klaswerking. Heeft u nog vragen, neem dan gerust contact met ons op.
We maken er samen met jullie kinderen een fijn schooljaar van, zodat ze kunnen groeien in hun mooiste
talenten. Wij danken u alvast voor het vertrouwen.

CONTACT

CONTACTGEGEVENS SCHOOL

GIMME

Stedelijke Basisschool Belsele Gavertje Vier
Gavermolenstraat 83, 9111 Belsele
Tel. 03/778.39.00
directie@gavertjevier.be

Voor onze oudercommunicatie wordt
er gebruik gemaakt van GIMME.
Meer informatie is terug te vinden op onze website.
https://www.gavertjevier.be/praktisch/gimme

SOCIALE MEDIA

Volg ons op facebook
SBO | Gavertje Vier
Volg ons op instagram
@gavertje_vier

