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Hoofdstuk 1

De werking...

We houden van het ervaringsgerichte...

We proberen zo veel mogelijk onze 
kindjes mee te laten kiezen naar de 
invulling van de dag, thema, 
projecten...



1. Ervaringsgericht

- Hier gaan we inspelen op datgene wat de kinderen interesseert, zodat het 

boeiend en uitdagend blijft.

- Zo krijgen kinderen de kans om al doende houdingen en vaardigheden 

eigen te maken.

- We begeleiden het kind in zelfontdekkend leren, zo krijgen ze de kans 

om van elkaar te leren.

- Het is de bedoeling dat elk kind zich goed voelt en zich op een eigen 

tempo kan ontplooien.

2. Zelfstandigheid

- Hiervoor is een gunstig klimaat in de klas en in de school 

noodzakelijk.

- We zorgen voor een gezellige huiselijke sfeer.

- We leren naar elkaar luisteren en leren van elkaar.

- Kinderen laten opgroeien met een realistisch en positief zelfbeeld.

3. Verantwoordelijkheid

We stellen heel wat afspraken voorop

Door deze afspraken komen ze tot een grotere verantwoordelijkheid en 

tot een evenwichtige persoonlijkheid.

Leren en leven gaan hand in hand

Werken rond gevoelens en samen conflicten en problemen leren oplossen.

Sectie 1

Inhoud van het project “De Linde”
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samen spelen, overleggen en afspreken.

Galerie 1.1 ons project...



Samen met de kinderen wordt een door henzelf 

project gekozen en uitgewerkt. Ze bepalen dus 

mee wat er allemaal aan bod komt. De leerkracht 

bewaakt de te bereiken doelen en zorgt voor een 

creatieve verwerking ervan.

Sectie 2

Projectmatig werken

3

Toets 1.1 Even een snelle toets...

Controleer ant-
woord

Vraag 1 van 4
Een project duurt ongeveer:

A. 2 weken

B. 3 weken

C. 4 weken

D. een volledige trimester



We proberen een duidelijke plaats te geven aan 

de creatieve ontwikkeling van kinderen. 

We proberen de kinderen in hun totaliteit te 

benaderen.

De kinderen geven vorm aan een eigen  

belevingswereld door beweging, woord, beeld en 

klank.

Dit gebeurt ook in de lagere school door ouders/

buitenstaanders die dat tikkeltje meer expertise 

hebben om hier iets extra te bereiken.

Sectie 3

Muzisch-creatief
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het klokkenlied

Film 1.1 muzisch creatief



We kiezen voor heterogeniteit in de klassen 

en zijn ervan overtuigd dat dit rijkdom 

meebrengt voor het lesgeven en volgen van de 

lessen.

We leven niet naast elkaar maar met elkaar.

Werken rond verdraagzaamheid en respect 

voor elkaar en elkaars cultuur.

Sectie 4

Intercultureel
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de egel en de rups

Gui Raf

Piraten 

Vlekkenkoe

Draken

Aap

Interactief 1.1 de Diversiteit van onze wereld



We hebben heel veel ouders die bewust voor “De 

Linde” kiezen.

We vragen ouders om achter de visie van de 

school te staan.

Helpende handen zijn welkom in één van de 

werkgroepen en gewoon tijdens de uren in de 

klas zodat de ouders nauw betrokken worden 

met de school

Stimuleren van initiatieven rond: samenleven in 

de buurt, uitzicht van de straat, ijveren voor 

speelmogelijkheden, huisbezoeken, …

meer info? bezoek onze website:

www.delindeschool.be 

Sectie 5

Ouders en buurt
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1 van 16

Galerie 1.2 ouder- en buurtparticipatie.

http://www.delindeschool.be
http://www.delindeschool.be


Hoofdstuk 2

Verloop van 
een klasdag

Je zet je kleuter ‘s morgens tijdig af 
aan school...

Samen kom je de klas binnen...

En dan begint de kring...



* Onthaal en praatronde

Bij het binnenkomen leggen de kleuters die willen vertellen 

hun kaartje op de koffer. De praatrondeleider neemt de 

kaartjes één voor één en laat de kleuters vertellen. 

* Hierbij stimuleren we:

  LUISTEREN

  LEREN

  DURVEN

  SPREKEN

  ZELFSTANDIGHEID

Sectie 1

onze dag...
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Awel, ik heb 
een kasteel bij en ik wil daarover 

tekenen en misschien is dat ook wel een idee 
voor een project want ik ben daar al eens geweest 

en ik kan daar hééél vééél over vertellen als ge wilt en 
anders ook en als ge daarover iets wil weten dan zal ik het 
wel zeggen zenne en ik heb er ook nog mooie foto’s van 

want ik ben daar al eens geweest want we moesten 
daarop klimmen en dan kan je ver uitkijken en dat is 

heel mooi en wel hoog en als je daarop durft 
dan ben je een echte prinses of ridder 

allez dat kies je zelf hé...



* TAAL (verhaal/gesprek/spel/filosoferen/)

* BEELDEND WERKEN (aanbrengen van verschillende 

technieken/materialen om te experimenteren en te werken)

* WAARNEMEN (proberen om de werkelijkheid erbij te halen)

* HUISHOUDELIJKE ACTIVITEITEN (koken/wassen)

* OPVOEDENDE ACTIVITEITEN (aanbod in de verschillende 

hoeken/schrijfhoek/ontdekhoek/rekenhoek/puzzelen/

gezelschapsspelen/…)

* BEWEGINGSOPVOEDING

* MUZIEK

* DANS

* SCHRIJFDANS / YOGA / IPAD

* OPRUIMEN

Sectie 2

Mogelijk activiteitenaanbod gedurende de dag.
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Toets 2.1 Welke picto hoort bij:

Controleer ant-
woord

Vraag 1 van 6
de schrijfhoek



* Open kiesuur (alle deuren van de klassen 

staan  open, de kleuters kiezen waar ze spelen, 

elke leerkracht heeft een aanbod)

* Forum (einde van de week komen we samen 

met alle klassen)

* Peterschap (kinderen uit de lagere school 

komen gezelschapsspelen spelen met de 

kleuters)

* Uitwisseling 5-jarigen met het eerste leerjaar

…

Sectie 3

Gezamelijke activiteiten
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Toets 2.2 Over welke gezamelijke activiteit gaat volgende 
uitspraak:

Controleer ant-
woord

Vraag 1 van 5
“ Amai dat was spannend zeg, wij hebben al mogen 
schrijven!”

A. open kiesuur

B. forum

C. peterschap

D. uitwisseling 1° leerjaar



In de loop van september beginnen we met contractwerk.

Verplicht voor vijfjarigen

Vierjarigen proberen

Het zijn opdrachten die binnen een bepaalde tijd moeten 

uitgevoerd worden.

We beginnen met één of twee opdrachten die binnen één dag 

uitgevoerd wordt (worden). Nadien wordt dit uitgebreid naar 

een viertal opdrachten waarvoor ze meerdere dagen tijd 

krijgen.

De opdrachten passen in het project.

Ook in de lagere school werken ze op deze manier, dus is het 

belangrijk dat de kleuters dit reeds onder de knie hebben.

De kleuters werken zelfstandig aan deze opdrachten, en 

vragen enkel hulp als ze de opdracht niet begrepen hebben.

Sectie 4

Contractwerk

11

doosjes sorteren

Galerie 2.1 contractwerk



Vier keer per jaar zijn er sport en cultuur-activiteiten in 
en rond de school. Georganiseerd door sportclubs of 
culturele verenigingen uit de buurt van de school.

Zo zijn we al op bezoek geweest in de Vlaamse Opera, 
is het zilvermuseum op bezoek geweest, zijn we gaan 
korfballen,...

Daarbuiten gaan we ook nog verschillende keren naar 
toneel of film.

Sectie 5

Kleutermenu
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RUMOER!

Biba en Loeba

Dansinitiatie

Kleuterdans met live percussie

Interactief 2.1 Het kleutermenu 2013 - 2014



Hoofdstuk 3

Project

Leren vanuit je hart, je gevoel, je wil 
om iets te weten te komen.

Onderzoeken, ontdekken, uitproberen, 
lukken, mislukken, verbazing, 
herkenning,...



* waarover willen we iets leren (project) 

* Wat weten we al (weet-eiland)

* Wat willen we doen (doe-eiland)

* De kleuters kiezen zelf het project

* We zoeken uit waar de interesse van de kleuters het meest 

naar uitgaat. Iets dat kleuters meebrengen of een gebeurtenis 

kan een aanknopingspunt zijn. (boeken, materiaal en 

suggesties zijn steeds welkom)

* De kleuters mogen al hun gedachten over het gekozen 

project verwoorden.

* Leuke ideetjes die niet dadelijk aan bod komen, stoppen 

we in de projectdoos.

* Aan het einde van een project is er een kijkmoment, waar 

iedereen mag komen kijken in de klas.

Sectie 1

projectkeuze
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DOE-EILAND

WEET-EILAND

Interactief 3.1 PROJECT - EILAND



Nu we weten welk project het wordt, komt de volgende fase: Wat gaan we 

doen, willen we weten? Om te beginnen krijgen de kleuters daarom tijd om 

spullen, boeken, ... mee te brengen naar school. Hierdoor krijgen ze al heel 

wat impulsen  rond het thema van het project. Dan gaan we met z’n allen 

brainstormen over wat we willen weten (weet-eiland) en doen (doe-eiland). 

Om het vlot te laten verlopen volgen we het volgende systeem:

Fase 1: (mixen)

* De kleuters krijgen een kaartje met een prent dat te maken heeft met het 

project. Deze prenten horen per 4 bij elkaar (bv. 4 boten, 4 vissen, ...) Vaak 

geeft dit al een extra idee over het project... De kleuters lopen door elkaar 

en vertellen aan elkaar wat er op hun prent staat. (telkens wisselen ze van 

prent)

Fase 2: (groepjes vormen)

* Nu gaan de kleuters op zoek naar 4 kaartjes die bij elkaar horen. Hebben 

ze 4 bij elkaar horende kaartjes, dan gaan ze bij elkaar zitten en is hun 

groepje gevormd.

Fase 3: (brainstormen)

*De kleuters bespreken per vier wat ze willen doen / weten rond het project. 

De leerkracht komt rond en noteert alle voorstellen. Vaak geeft de prent al 

een stevige voorsprong

Sectie 2

brainstormen project
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Hoe wij gaan brainstormen in gemengde kleine groepjes...

Film 3.1 brainstormen voor een project!



Hoofdstuk 4

kleuters in 
de 
spotlight...
Jarig zijn...

kleuter van de dag zijn...

toch eventjes wat meer in de spotlights 
mogen staan...



* Vertellen (keuze uit enkele boeken)

* Zingen

* Tekenen (hiervan wordt een boek gemaakt)

* Maken van kroon (jarige maakt de kroon mee)

* Verjaardagsstoel

* Feesten (graag iets om in de klas te feesten 

(wafels, cake, ijsje, …, geen snoep om mee te 

geven, liever een kadootje voor de klas (lijstje 

met ideetjes is aanwezig))

* Verjaardagskoffer (koffer met enkele spullen 

die voor een avond mee naar huis mag)

Sectie 1

Verjaardag.
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* Om de beurt  

* volgen op de kalender  

* klusjes doen 

* kiezen uit schuifjes  

* eerst in de rij  

* kalenders aanpassen

Sectie 2

Kleuter van de dag
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34 van 35

Hanna / Samah

Galerie 4.1 onze pictogrammen



Hoofdstuk 5

Afspraken

Voor een goede werking zijn er goede 
afspraken nodig.

Niet alleen op klasniveau, maar ook op 
school- en ouderniveau...



 Naleven van klasafspraken.

* Naleven van speelplaats*regels 

* Geld of brieven zo snel mogelijk terug (indien nodig met gepast 

geld in een omslag)

* Zwemmen voor de vijfjarigen (om de veertien dagen, graag 

gemakkelijke kledij, zwempak en twee handdoeken meebrengen. 

(op donderdag in Arena)

* Turnen (pantoffels meebrengen en naamtekenen)

* Tienuurtje (koek en drankje of fruit, in doosje en in drinkbus, 

geen papiertjes of brikjes)

* Boekentas die ze zelf kunnen openmaken (alles naamtekenen)

* Kleuters worden ‘s middags binnen afgehaald, ‘s avonds buiten 

wachten.

* Pantoffels mogen (zeker goed als ze laarzen aanhebben)

* Zakdoeken (als iedereen een doos meebrengt, komen we al een 

stuk van het schooljaar toe)

* Uitstappen worden eventueel gepland naar gelang het project

* Graag tijdig en regelmatig naar school komen

* vanaf 6 jaar zijn kinderen verplicht om naar school te komen. 

Ook al zitten ze nog bij de kleuters. Bij ziekte wordt er een 

doktersbriefje afgegeven. (sowieso verplicht vanaf 3 dagen 

afwezigheid.) In uitzonderlijke gevallen kan u hiervoor zelf een 

briefje invullen die je bij de klasleerkracht kan krijgen.

* Indien er medicijnen moeten genomen worden, vragen we om 

een briefje in te vullen voor toelating van de ouders (bij de 

leerkracht)

* Reeds heel wat jaren gaan we met de kleuters op 

boerderijklassen. Dit is steeds een groot succes. We doen dit nu om 

de twee jaar. Dit schooljaar gaan we niet. We doen ons best om dit 

te blijven realiseren gezien de wijziging van het ministerie rond 

kosteloos onderwijs.

Sectie 1

de afspraken
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Hoofdstuk 6

extra !!!!

Buiten de gewone klaswerking, zijn er 
ook een aantal extra’s.



Ook dit schooljaar hebben we elke voormiddag 

hulp van Juf Iris voor onze leefgroep.

Elke voormiddag (maandag, dinsdag, woensdag 

en vrijdag) gaan er, per klas, zes kleuters uit 

onze klas (Steven en Sigrid) naar juf Iris. 

Hierdoor kunnen we de kinderen de nodige 

differentiatie en zorg bieden. In de klassen 

kunnen dan expliciete oefeningen of werkjes 

aangeboden worden, waaronder bouwplannen, 

schrijfpatronen, opdrachten rond cijfers en 

letters, educatieve spelen, begrippen, ...

Door deze extra hulp kunnen we onze kleuters 

nog beter begeleiden.

Sectie 1

Juf Iris
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Op welke dag van de week gaat jouw kleuter naar juf Iris?

Interactief 6.1 verdeling klas Iris



Elke veertien dagen neemt juf Iris een groepje 

apart voor schrijfdans. (kabouters en 

reuzen apart)

Alles draait hier rond grof-motorische 

bewegingen in de lucht en daarna op 

papier.

Hierbij worden de polsbewegingen 

gestimuleerd en worden de kleuters 

voorbereid op het schrijven.

Sectie 2

schrijfdans
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Elke veertien dagen neemt juf Sigrid een ander groepje kleuters 

apart voor 50 minuten kinderYoga. Dit al voor het tweede jaar op 

rij...

Wat is kinderyoga:

Kinderyoga is een leuke manier om kinderen te stimuleren in hun 

zelfvertrouwen en om hun zelfvertrouwen te vergroten.

Hun fantasie wordt geprikkeld en ze leren bewust omgaan met hun 

lichaam, hun emoties en hun omgeving.

Dit leren ze via dans, spel, muziek, houdingen, massage, meditatie, 

…

Ze leren samenwerken en elkaar respecteren.

Ze leren plezier beleven en zich veilig voelen.

Ze leren “wie ben ik”, “wat wil ik”, “wat kan ik”.

Opbouw van een les:

• Vertelrondje of een zintuiglijke opdracht

• Warming up

• Yogahoudingen

• Creatieve opdracht

• visualisatie

 

Sectie 3

Yoga
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Elke veertien dagen wordt er in de klas van 

meester Steven gewerkt met en rond Ipads.

Er komt telkens een andere groep aan beurt 

zodat elke kleuter (4-, 5-jarigen; kabouters, 

reuzen) aan bod komt.

kennismaken met nieuwe media, fijnmotorische 

bewegingen, logica, inzicht, concentratie, 

samenwerking, foto en film maken, plezier en 

nog veel meer komt er aan bod.

Je zou er van verstelt staan om te zien hoe snel 

en goed kleuters met deze media aan de slag 

kunnen...

Sectie 4

Ipads
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een puzzel maken op de ipad...

Film 6.1 kleuters en Ipads



Hoofdstuk 7

nuttige 
info...

Wil je weten waar je terecht kan voor 
vragen, suggesties of wat dan ook...

kijk dan verder...



* juf Sigrid

	 sigrid.bollansee@sgkod.be

* meester Steven

	 steven.denijs@sgkod.be

* juf Iris:

	 iris.libaers@sgkod.be

* juf Katrien (turnen)

	 katrien.claessens@sgkod.be

* directie

	 lutgard.deridder@sgkod.be

* secretariaat

	 sandra.simons@sgkod.be

	 03.321.02.58

* website:

	 www.delindeschool.be

Sectie 1

info
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