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Kindvriendelijke omgeving 
We verwelkomen uw kapoen graag in een kindvriendelijke en veilige omgeving.  Al bij de 
aankomst willen we jullie kleuter een warm welkom heten.  Na een rondleiding voor de 
ouders hebben we ook nog een onthaalmoment in petto.  Op dat moment kan je samen met 
je kind een uur in de peuterklas vertoeven.  Daar zal de juf jullie te woord staan.  Op die 
manier hebben alle instappertjes al eens kort van de klaswerking geproefd. 
De eerste schooldag ben je ook als ouder nog welkom om mee in te stappen.  Na een half 
uurtje mag je je kleuter uitwuiven en start de echte schooldag!  Na dit instapmoment 
hebben we nog verschillende zaken op onze school die de kindvriendelijke omgeving 
verrijken. 

 

 Duplexklassen: de gezellige mezzanine in 
de tweede en derde kleuterklas zorgen 
voor rustige hoekjes en een uitbreiding van 
de klasgrootte met 50%.  Meer ruimte, 
meer hoekjes, meer aanbod. 

 Om het co-teachen te ondersteunen op 
onze school is het nieuwe kleutergebouw 
voorzien van flexibele ruimtes.  Daar is ook 
nog een klasruimte die we inzetten als 
bewegingsklas of rustgevende ruimte.  Ook in de tweede en derde kleuterklassen is 
er een flexibele werking met twee juffen voor de klas.  Daar zijn de klassen 
verbonden via de dubbele deur.  In de lagere afdeling werkt men hier op verder en 
heeft het eerste leerjaar extra speelhoekjes. 

 De school beschikt over een ruime sportzaal en 
een kleinere bewegingszaal.  In de 
kleuterafdeling is er de bewegingsklas, 
aanpalend hebben we een ruime gang.  Verder 
hebben we een bewegingsuitdagende 
speelplaats en drie ruime speelplaatsen. 

 In afwachting van de groene en 
bewegingsuitdagende speelplaats gaan we graag 
met de jongste kleuters wekelijks in de 
duiventiltuin spelen, dit op wandelafstand 
(200m) van de school. 

 Tijdens de middagpauze en speeltijden kunnen 
de kleuters ook spelen in de kleutertuin, daar 
hebben we een zand(bloem)bak en een 
speelheuvel met glijbaan.   

 Een belangrijke factor voor de veiligheid en het welbevinden is het enthousiast team.  
Een tiental kleuterleerkrachten staan klaar om jullie kind door de kleuterloopbaan te 
begeleiden.  Naast de juffen is er ook een kinderverzorgster, een zorgleerkracht en 
bewegingsmentor. 

 Tijdens de middagpauze spelen de kinderen op de speelplaats.  Er worden warme 
maaltijden voorzien of je kan boterhammen eten met of zonder soep.  Bij de 
middagpauze in de lagere afdeling kunnen kinderen verschillende activiteiten 
kiezen: ze kunnen spelmateriaal lenen in het Beverparadijs, gezelschapsspellen 
spelen, dansen op muziek, kleuren,… 



Uw kind moet zich goed voelen op school! 
 Zachte landing: Om 8u15 begint de zachte landing.  Als kleuter kan je dan kiezen 

tussen spelen in de klas of spelen op de speelplaats.  Kinderen die wat meer 
geborgenheid willen kiezen voor de klas, kinderen die wat meer beweging willen 
gaan nog even spelen op de speelplaats.  Op de speelplaats staat één begeleider, de 
kinderen kunnen gebruik maken van het bewegingsmateriaal.  Heb je nog een vraag 
voor de juf?  De klasdeur staat open!  Om 8u30 verloopt de zachte landing naadloos 
in de start van de schooldag. 

 Creativiteit troef in de kleuterafdeling.  Bij onze jongste kleuters zetten ze een heuse 
muzische molen op.  Dit doen ze bijna wekelijks.  Poppenspel, muziek, dans, 
rollenspel staan dan op het programma. 

 Het gezondheidsbeleid, daar werd de laatste 
jaren sterk op in gezet.  We vinden beweging erg 
belangrijk, het houdt je ook gezond!  Om te bewegen 
heb je ook gezonde voeding nodig.  Daarom sturen we 
aan op groenten of fruit als tussendoortje.  Ook 
houden we niet van gesuikerde dranken.  Op school is 
drinkwater van de kraan (gefilterd en gekoeld) steeds 
verkrijgbaar.  Naast de focus op gezondheid proberen 

we ook afval op school in te dijken en raden we het gebruik van koekendoosjes aan, 
verplichten we het gebruik van een herbruikbare fles.  Op woensdag is fruit verplicht.   

 De drempel van de kleuterafdeling naar het eerste 
leerjaar proberen we laag te houden.  Daarom zetten we 
een klasoverstijgende werking op.  In het begin van het 
schooljaar focussen we op een terugkommoment naar de 
derde kleuterklas.  Na de kerstvakantie zetten we een 
hoekenwerk op met de derde kleuterklas en het eerste 
leerjaar. 

 Soms zijn er wel eens gebeurtenissen die niet zo fijn zijn: 
overlijden van een familielid, echtscheiding,…om kinderen 
te helpen bij de verwerking van een schokkende 
gebeurtenis hebben we de zorgrugzakken.  In de 
zorgrugzakken zitten hulpmiddelen om met je kind over 
een bepaald onderwerp te praten  

 De speelplaatsen zijn ruim, maar toch willen we de kinderen wat opsplitsen volgens 
leeftijd.  Zo is het veiliger voor peuters en eerste kleuters om apart te spelen. Er is 
spelmateriaal voorzien op de speelplaats. 

 De kapstokregels zijn als het ware de 
gedragscode op school.  Doordat we heel wat 
regeltjes hadden op school, zagen we door het 
bos de bomen niet meer.  Daarom herleidden 
we al die regeltjes in drie hoofdregels. Deze 
regels zijn aanwezig in elke klas en worden 
dikwijls in de kijker gezet.   

o Voor groot en klein zullen we aardig zijn 
o Binnen is het wandelgebied, buiten 

hoeft het lekker niet 
o We zullen goed voor onze spullen 

zorgen, dan zijn ze weer te gebruiken 
morgen. 
 



Zorgzame habitat, aandacht voor elk kind 
 Ouderparticipatie, geen kloof tussen thuis en school 

Betrokkenheid en inbreng van de ouders is een meerwaarde voor onze school en de 
schoolloopbaan van de kinderen.  Daarom willen we ook hier op inzetten.  Naast praktische 
zaken zijn er ook verschillende feesten op onze school.    De grootouders- en ouders worden 
uitgenodigd op een heus boekenfeest, waar de kleuters een muzikaal dans- en 
toneelvoorstelling geven. 

Ook voorleesmomenten, 
gezelschapsspelnamiddagen, doemarkten, 
baknamiddagen krijgen een plek binnen 
ouderparticipatie.  Je bent dus welkom op onze 
school!   

Recent pakten we ook onze verjaardagsrituelen aan.  De kinderen hun verjaardag vieren we 
nu per maand.  We voorzien een of twee bakmomenten per maand. Zo is er dus elke maand 
een dag waar alle jarigen gevierd worden.  Natuurlijk zetten we de kinderen op hun 
verjaardag zelf ook graag in de spotlight.  In de tweede kleuterklas komen de ouders van de 
jarigen samen om iets te bakken in de klas.  Zij gaan dan aan de slag met de kinderen om zo 
een traktaat uit de oven te toveren.  Een heel fijn moment waar we altijd naar uitkijken.  In 
de derde kleuterklas bakken de kinderen samen. 

 Zorgwerking en ouderoverleg 

Elk kind telt mee op onze school en we willen ook elk kind dan 
zo ver mogelijk brengen in zijn ontwikkeling.  In onze klas 
proberen we onderwijs op maat te geven.  Door de aanpak van 
co-teachen en het werken in kleinere groepjes komen we al heel 
dicht bij de verschillende niveaus in de klas.  Als dit niet volstaat 
dan staan onze zorgleerkrachten klaar.  Zowel bijoefenen als 
uitdagen is hun taak.  De zorgleerkracht helpt in de klassen om 
meer te differentiëren.  Door de hulp kan een klas extra 

opgesplitst worden, maar wordt er vooral binnen de klas gewerkt met de kinderen.  De hulp 
van de zorgleerkracht moet niet alleen één kind ten goede komen maar moet zinvol zijn 
voor de volledige klasgroep.   

Ontwikkelen kost tijd, we respecteren dan ook het tempo en de eigenheid van de 
kinderen.  Bij onze jongste kleuters proberen we zicht te krijgen op deze ontwikkeling en 
bekijken de evolutie.  Bij de oudste kleuters gaan we na of onze blik op uw kind correct is en 
of er eventuele extra hulp of uitdaging nodig is.  We delen telkens met jullie onze manier van 
werken en de observaties die we deden.  We werken vanuit de zorg voor uw kind en 
hebben bij zorgacties telkens het goede voor. 

De formele oudercontacten gaan drie keer per jaar door.  Rond de herfstvakantie hebben 
we een verkennend gesprek met de ouders.  Daarbij bespreken we graag de situatie op 
school en gaan die ook vergelijken met hoe het thuis loopt.  Zo maken we de puzzel 
compleet.  Rond de krokusvakantie organiseren onze jongste kleuters openklasdagen, bij de 
oudste kleuters zijn er oudercontacten.  Aan het einde van het schooljaar is er nog een 
oudercontact waar de leerkrachten hun bevindingen geven.  Tussen die drie contacten zal 
de leerkracht u zeker aanspreken mochten er belangrijke zaken te melden zijn.  



 Co-teachen, met twee voor de klas! 

Co-teaching houdt in dat gedurende langere tijd twee leraren samen verantwoordelijk zijn 
voor het lesgeven aan alle leerlingen in de klas.  In de kleuterafdeling hebben kinderen wel 
nog een eigen klasgroep, maar die is groter.  Er staan wel twee leerkrachten voor de klas.  
De leerlingen starten elke dag in één klasruimte in de kring.  Van daaruit start de dag en 
weten de kinderen wat op hun programma staat.   
De angst bestond dat kinderen in een te grote groep zouden komen.  Toch merken we dat 
kinderen er heel goed mee omgaan en dat de juffen inspeelden op die verandering.  Zo 
kunnen ze een duidelijke structuur geven aan hun klasgebeuren. 
Co-teachen zorgt er voor dat er meer ogen en meer handen zijn in de klas, dus ook een 
betere begeleiding.  Doordat co-teachers met elkaar overleggen kunnen ze ook 
doordachtere keuzes maken.  Gedeeld geluk is dubbel geluk, maar gedeeld verdriet is maar 
half verdriet.  Indien er een probleem opduikt in de klas dan zijn de juffen met twee om het 
op te lossen.  Ze staan dan ook met een goed gevoel voor de klas.   
Het grootste doel van co-teachen is de mogelijkheid tot differentiëren.  In een klas zitten 
allemaal verschillende leerlingen, deze willen we zo goed mogelijk ondersteunen.  De juffen 
werken in doordacht, samengestelde groepen.  Soms kleinere groepen om de betrokkenheid 
van de kinderen te verhogen.  In alle kleuterklassen hebben we co-teachduo’s die elkaar 
perfect aanvullen. 

 Handelingsplannen 

De zorgcoördinator en de zorgleerkracht volgen, samen met de leerkrachten, uw kind goed op.  Als 
er bezorgdheden zijn dan gaan we dit zeker met de ouders bespreken.  Bij de jongste kleuters 
wachten we liefst nog de ontwikkeling af.  We zitten niet met een vergrootglas op de jongste 
kleuters maar volgen wel op.  Bij de oudere kleuters gaan  we wel al wat aanpassen en bijsturen.  
Soms maken we voor een kleuter een individueel handelingsplan op.  Dit is een plan dat we opstellen 
vanuit de noden van een kind.  We zoeken naar een aanpak om de noden van de kinderen te 
beantwoorden.  Samen met de zorgleerkracht en ouders pakken we de bezorgdheden aan en 
evalueren deze.  Na een evaluatie sturen we bij en passen het handelingsplan aan. 

 Totale ontwikkeling 
 

We focussen niet alleen op cognitieve vaardigheden en 
kennisoverdracht.  We vinden socio-emotionele ontwikkeling 
van kinderen ook belangrijk.  We willen hen vaardigheden en 
strategieën bijbrengen die kinderen nodig hebben in de wereld 
van morgen.  Beweging, creativiteit, zorg dragen zijn ook erg 
belangrijk.  Daarom willen we dat kinderen met hun hoofd, met 
hun hart en met hun handen ontwikkelen. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Motoriekkast 

In onze kleuterklassen hebben we ook een motoriekkast op wieltjes. Beweging loopt op wieltjes!  
Naast de 2 lestijden bewegingsopvoeding gaat heel wat aandacht naar de motorische ontwikkeling 
van kinderen. Dit zowel fijn- als grofmotorisch.  De bewegingskast is gebaseerd op de bodymap 
methode en gaat er van uit dat bewegingen het brein helpen ontwikkelen.  In de kast zitten 
verschillende opdrachten die de kinderen zelfstandig kunnen uitvoeren. 

 Speel- of werktrein 

De speel- en werktrein is een werkvorm die opgebouwd wordt in de kleuterafdeling.  Door de speel- 
en werktrein leren de kinderen zelfstandig werken, wat een goeie houding is in de lagere afdeling.  
De speel- en werktrein is een werkvorm die bestaat uit verschillende haltes, opdrachten.  De 
kinderen doorlopen in een bepaalde tijd (1 of 2 weken) alle haltes, en voeren dus ook de opdrachten 
uit.  Deze opdrachten dagen de leerlingen uit, in een zelfstandige werktijd.  Tijdens die speel- en 
werktijd focust de leerkracht op één bepaalde halte om kinderen te helpen.  Tijdens de speel- en 
werktrein moeten de kinderen zelfstandig aan de slag, met een opdracht op hun niveau, binnen het 
thema. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Digitale omgeving 
Goeie werkvormen vinden en leerlingen motiveren is belangrijk.  Dan heb je wel de juiste 
infrastructuur nodig.  Het Beverbos investeert ook in ‘nieuwe’ apparatuur zoals digitale borden, ipads 
en een mobiele computerklas.   

Elke lagere klas beschikt over één digitaal bord.  In de kleuterafdeling 
hebben we een mobiel digitaal bord dat erg handig is in gebruik.  Ook is 
er in de nieuwe kleuterafdeling een vast digitaal bord beschikbaar.   

Naast de digitale borden kunnen de kinderen ook aan de slag met de 
Ipads.  Per klasleerkracht is er momenteel één vaste Ipad.  Ook kan een 
koffer gereserveerd worden, met daarin 8 Ipads voor de leerlingen.  
 
We maken hier als school bewuste keuzes in en investeren dus ook in 
een digitale omgeving. 

 
Kinderplezier 
 

Naast het spelend leren komen jaarlijks nog enkele kinderfeesten 
terug.  Eind november, begin december begint de Sinterklaaskoorts 
te stijgen.  De kleuterklassen werken dan rond het thema 
‘Sinterklaas’.  Ze bereiden ook een korte act voor, voor de Sint.  De 
Sint brengt  aan onze kleuterklassen een persoonlijk 
bezoek.…………………………………………… 

Even later vieren we ook Carnaval op school.  De vrijdag voor de 
krokusvakantie trakteren we de leerlingen op een zoetigheidje.  De 
afgelopen twee jaren kregen de leerlingen een pannenkoek en een 
kopje chocomelk.  In de namiddag doen we lekker zot op onze 
jaarlijkse carnavalsstoet, door de straten van Lichtervelde. 

Naast deze traditionele feesten is er ook nog het schoolfeest aan het 
einde van het schooljaar.  We werken telkens een thema uit tijdens 
dit schoolfeest en willen vooral kinderen en ouders samenbrengen. 

Als school vinden we het belangrijk om één familie te zijn.  Daarom werken we vaak samen aan 
projecten met de kleuter- en lagere afdeling.  De week tegen pesten, de verkeersweek, theaterweek, 
gezondheidsweek,…zorgen er voor dat we kinderen sensibiliseren en aanzetten tot positief gedrag.  
Naast deze voordelen merken we ook dat het een positieve invloed heeft op de sociale interactie 
tussen de kinderen op onze school. 



Sterk op taal! 
Onze kleuterafdeling zet sterk in op taal.  Daarvoor gebruiken we een aantal tools die de 
taalontwikkeling van uw kind stimuleert.  Steeds op speelse wijze willen we uw kapoen 
onderdompelen in nieuwe woordenschat.  De kleuterjuffen staan samen met uw kleuter aan de start 
van een talige ontdekkingsreis, en dit doen we aan de hand van verteltafels, vertelkoffers, 
voorleesmomenten en een doordachte woordenschatkeuze per thema. 

 Verteltafels? 

Enkele keren per schooljaar vertrekt het thema van uit een boek.  Dat boek staat een driettal weken 
in de belangstelling.  Het boek kan bepaalde thema’s behandelen: mondhygiëne, muziek, 
vriendschap,…  De kinderen krijgen het verhaal voorgeschoteld en gaan dan samen met de klasgroep 
op zoek naar hoe ze het boek op een driedimensionale manier kunnen verwerken in de klas.  Meestal 
wordt een decor opgebouwd op een tafel.  Er wordt samengewerkt en samen nagedacht.  De ene is 
druk aan het knutselen terwijl iemand anders zorgt voor de personages, iemand anders gaat op zoek 
in de klas naar eventueel bijpassende meubeltjes en andere attributen.  De kinderen spelen dan ook 
het verhaal na aan deze tafel.  Zo worden ze doordrongen met nieuwe woordenschat en gebruiken die 
ook actief.  Naast de talige meerwaarde van de verteltafel zien we ook dat het maken van zo’n tafel 
met de klasgroep verbindend werkt, wat dan ook een pluspunt is naar sociale vaardigheden toe. 

 Vertelkoffers? 

Elke klas heeft zijn vertelkoffer en die gaat een week met elke leerling mee naar huis.  De 
vertelkoffer bevat een boek.  In het begin van het schooljaar komt dit boek in de kijker.  De 
leerlingen kennen het verhaal.  Elke week mag een vriendje van de klas dat boek meenemen 
in een koffer.  In de koffer zitten allerlei spelletjes en opdrachten rond het thema van het 
boek.  Onze school wil voorlezen en leesmotivatie verhogen.  Het boekenaanbod op onze 
school werkt stimulerend om leesplezier te hebben. 

 Woordenschatverrijking? 

Het is belangrijk dat we gericht woordenschat kiezen voor de kinderen.  Als we te 
gemakkelijke of te moeilijke woorden kiezen dan leren kinderen weinig bij.  Het is ook erg 
moeilijk voor een kind om dan die woordenschat eigen te maken.  Met het kleuterteam 
spreken we af wie welke woordenschat aanbrengt.  We gaan op zoek naar basiswoorden, en  
houden daarbij rekening met uitdaging.  Door goed af te spreken en bij te houden wie wat 
aanbrengt zit er een ontwikkelingslijn in ons taalonderwijs. 

 Lezen 

Wekelijks zijn er voorleesmomenten door de leerkracht.  Maar ook jij als ouder bent 
welkom.  Tijdens de voorleesweek nodigen we graag uit om te komen voorlezen in de klas.  
Ook tijdens de middagpauze zijn er voorleesmomenten.  Het is een fijn en gezellig moment 
in de klas.  Naast de wekelijkse voorleesmomenten worden verhalen ook nagespeeld door 
de kinderen.  Als we vaak voorlezen voor kinderen dan heeft dit ook effect op de 
taalontwikkeling en het latere lezen.  Voorleesplezier wordt leesplezier 


