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Een sprong in het diepe of
een springplank voor het leven?

EEN GIDS VOOR OUDERS VAN WIE HET KIND VOOR HET EERST NAAR DE BASISSCHOOL GAAT

n u, hoe snel bent u er aan gewend dat uw kleintje naar de basisschool gaat? Het kan
Uw kind gaat voor het eerst naar de basisschool. Het maakt
de start van een lange en hopelijk plezierige en succesvolle
schoolloopbaan. Een goed begin is daarbij het halve werk.
Deze gids helpt u als ouder deze belangrijke stap samen met
uw kind te zetten. Lees alles over deze eerste spannende tijd.

Wat gaat het toch allemaal snel. U ziet uw kind groeien van peuter

Groei!

naar kleuter. Op zowel lichamelijk als verstandelijk en sociaal-
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Kleuters en andere mensen
Grote verschillen
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emotioneel gebied verandert er veel. Het ene kind ontwikkelt zich
daarbij sneller dan het andere; de niveauverschillen zijn groot.
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Natuurlijk is het ene kind het andere niet; elk kind is uniek!
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In het gebruik van handen, vingers
en polsen - de fijne motoriek - kunt u bij
uw zoon of dochter een flinke ontwikkeling
zien. De peuter houdt het potlood met de hele
vuist vast en beweegt de hele arm (en soms het
bovenlichaam) bij het tekenen. De kleuter leert
‘de pengreep’, waarbij het potlood tussen duim
en 2 vingers geklemd wordt en gaat steeds meer
bewegen vanuit de pols. Ook het eten met mes
en vork, het snijden van voedsel en het hanteren
van een schaar zijn lastige klussen, die de kleuter
steeds beter gaan lukken. Probeert uw kind al te
fluiten, knippen met de vingers, knipogen (met
één oog!), huppelen en hinkelen? Allemaal uitingen van de lichamelijke ontwikkeling. Het horen,
zien, ruiken, voelen en proeven - de vijf zintuigen ontwikkelen zich ook, waardoor het kleuterkind
steeds meer details waarneemt en overzicht krijgt.
Naast de lichamelijke ontwikkeling kunt u bij uw
kind groei zien in de verstandelijke ontwikkeling.
Uw kind kent steeds meer woorden en kan bijna
alle letters goed uitspreken. De j en de l worden
nog vaak verwisseld en woorden met meer dan 3
lettergrepen worden verhaspeld, maar er zit beslist
een groei in de taalontwikkeling. U kunt uw kind
helpen bij de taalontwikkeling door voor te lezen,
het babytaaltje niet meer te gebruiken (‘hond’ in
plaats van ‘wafwaf ’) en te praten in de eerste persoon (‘Ik ga’ in plaats van ‘Mama gaat’).
De kleuter gebruikt taal om zijn emoties mee uit te
drukken. Het ontdekt het effect om bij boosheid
scheldwoorden te gebruiken, om maar te zwijgen

over de reacties bij vieze woorden! Taalgrapjes en het
ontdekken van rijmwoorden zijn ook typerend voor
de kleuterleeftijd, net als het samen giechelen over
toch stoute woorden zeggen.
U zult ook aan uw kind merken dat de fantasie een
grote rol speelt in zijn denken. Pratende dieren, elfjes
en uw kind als astronaut - alles is mogelijk. Fantasie
en werkelijkheid lopen in elkaar over, waardoor een
(teken)film plotselinge nachtmerries kan veroorzaken en jokken niet altijd onwaarheid spreken is.

Kleuters en andere mensen

Voor peuters en jonge kleuters is het ‘leeftijdspassend’ om zichzelf als het middelpunt van de wereld
te zien. Alles draait om hen en zij zien zichzelf als de
allerbelangrijkste, nee - de enig belangrijke. Dit noemen we egocentrisch denken. U kunt het herkennen
in het vanzelfsprekend als eerste iets pakken en als
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jk, alles wordt anders, voor u én voor uw kind… Welkom in de wereld van de basisschoo

De voorbereiding
Nog een paar nachtjes slapen dan wordt uw grote kind al vier.
De spanning stijgt en uw kind telt de dagen af. Hoe maakt u het

Wennen

het even kan het grootste. In het moeilijk kunnen delen van speelgoed, wachten op aandacht en het accepteren van iets niet mogen. En uiteraard het tegen
je verlies kunnen, want dat is voor de net 4-jarige
nog vreselijk moeilijk.
U kunt pas vanaf ongeveer het vijfde jaar verwachten
dat een kind zich in een ander kan verplaatsen, mee
kan voelen met de emotie van iemand anders. Langzamerhand leert uw kleuter dat het in zijn eigen belang is om te luisteren naar u, naar de juf en naar
grotere of sterkere kinderen. Als je je ‘goed’ gedraagt,
voorkom je moeilijkheden. Maar zonder toezicht zal
een kleuter zich niet kunnen beheersen om toch iets
te doen wat niet mag.
Peuters en kleuters spelen anders. Peuters spelen
nog vooral naast elkaar, op zichzelf gericht. Kleuters
gaan steeds meer met elkaar samen spelen, in gezamenlijk fantasiespel. De groep leeftijdsgenootjes
wordt belangrijker, vriendjes maken en een rol spelen in de groep. In de groep wordt gedrag snel overgenomen, zoals lachen, angstig zijn of uitgelaten,
maar ook plagen. Gezamenlijk gedrag dat in de groepen van de crèche of de peuterspeelzaal nauwelijks
voorkomt. In dit gedrag naar andere mensen zien we
de sociaal-emotionele ontwikkeling.

Grote verschillen

Er zijn grote niveauverschillen tussen beginnende
schoolkinderen. De één kan nog nauwelijks praten,
de ander heel goed. Sommige kleuters moeten helemaal geholpen worden met aankleden, anderen doen
dat al volkomen zelfstandig. Er zijn ukkepukken met
peutermotoriek en lange, motorisch vaardige en ‘rijpe’
kinderen. Verschillen die overigens een paar jaar later
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Afscheid nemen van je vader of moeder is soms heel moeilijk voor kleuters
en voor u waarschijnlijk ook. Het helpt
als u duidelijk maakt dat u straks weer
terugkomt. U moet dus echt afscheid
nemen en niet ongezien wegsluipen.

veel kleiner of zelfs verdwenen zijn. Andere
verschillen tussen kleuters zijn volkomen
normaal. Ze maken het kind het unieke
wezen dat het is.

Kinderen stoppen met huilen zodra mama uit het
gezichtsveld verdwenen is en ze even bij juf op schoot
mogen. Blijft ze talmen, dan wordt het drama. Het
komt werkelijk nooit voor dat kinderen een hele ochtend lang huilen.

En dan moet mama of papa wegwezen…
Want de verleiding tot nóg een kusje of
nog even bij de deur blijven staan om te
zien of het wel goed gaat is groot, maar
werkt averechts.

In de kleutergroep zien we:
• rustige en bewegelijke kinderen
• dromertjes, doeners en denkers
• kletskousjes en luisteraars
• verlegen kinderen en schreeuwertjes
• haantjes-de-voorste en afwachters
• uitdagers en brave kindjes…
In het algemeen zijn kinderen
met peuter speelzaal- of
crèche-ervaring wat verder in
hun sociale ontwikkeling. Een
vierjarige die nooit eerder met
leeftijdgenootjes speelde, zal
moeite hebben met contact
leggen en snel in conflict raken met klasgenootjes.
Met het aanleren van een
paar vaardigheden kunt u uw
kind enorm steunen in de
voorbereiding op de basisschool: zelfstandig naar de wc
gaan, aan- en uitkleden, zelfstandig fruit eten, drinken en
korte opdrachtjes uitvoeren.
En er aan gewend zijn om af
en toe zonder ouders te zijn.

tip
>> Loop of ﬁets, vóórdat
uw kind 4 wordt, alvast een paar
keer de route naar school <<

School voor de net 4-jarigen kent vele varianten:
• De eerste 2 à 3 weken alleen de ochtenden naar school in
groep 1.
• De instroom- of 0-groep voor nieuwe kleuters heeft het
eerste half jaar vrij op donderdag en vrijdag.
• Direct ‘fulltime’ naar de combinatiegroep 1 / 2, een enkele
school biedt geen wenperiode vooraf, ouders kunnen in
overleg ‘snipperdagen’ inlassen.

EEN GIDS VOOR OUDERS VAN WIE HET KIND VOOR HET EERST NAAR DE BASISSCHOOL GAAT

‘voor het eerst naar school gaan’ voor uw kind zo makkelijk mogelijk?
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oed contact met juf is belangrijk, ook voor uw kind. Ook het eten met mes en vork, he

Niet meer naar de crèche, nooit meer naar de peuterspeelzaal - uw kind kan het eigenlijk niet bevatten. De
bijna 4-jarige weet wél dat hij een traktatie mag
uitdelen. En misschien een cadeautje geven aan
de juffen als bedankje voor de goede zorgen.
In de bibliotheek vindt u handige boekjes over
leuke traktaties of zoek via www.google.nl op
trefwoorden ‘afscheid peuterzaal’.
Stilstaan bij de belangrijke momenten in het leven helpt een kind zich bewust te worden van
zichzelf. Even in de spotlights staan met alle ogen
gericht op jou, ook al kun je daar heel verlegen
van worden. Op een feestelijke manier afscheid
nemen van de kindjes en de leidsters met wie je
lief en leed deelde in de voorbije jaren. Zo is het
afscheid een deel van de voorbereiding op de
volgende stap.
Ook voor mama en papa, want ooit was er die
dag dat hun kleintje voor het eerst aan de
zorg van vreemden werd overgelaten. Het
begin van het loslaten. Voor sommige ouders is de leidster een vraagbaak geweest.
Een luisterend oor met goede raad voor

tip
>> Help uw kind alvast
met taal: ‘hond’ in plaats
van ‘wafwaf’, ‘Ik ga’ in plaats
van ‘Mama gaat’ <<
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De grote stap

Nog een paar nachtjes slapen dan wordt uw grote
kind al vier. Deze verjaardag is bijna de enige in een
mensenleven die gekoppeld is aan grote veranderingen (later - veel, véél later! - zal de 65ste verjaardag
een vergelijkbare impact hebben). Alle reden voor
opwinding bij u en uw kind. En als u al probeerde de
stress binnen de perken te houden, zullen er ongetwijfeld oma’s en opa’s of andere volwassenen zijn,
die de link tussen 4 jaar worden en naar schoolgaan
benadrukken. Kortom, de spanning stijgt en uw kind
telt de dagen af.
De meeste kinderen gaan de eerste weken enthousiast naar school. Onzekere kleutertjes hebben
wat meer tijd nodig, maar ook zij zullen op een
dag huppelend naar school gaan.
En u, hoe snel bent u er aan gewend dat uw
kleintje naar school gaat?
Ouders wier kinderen voor het eerst naar
groep 1 gaan, zijn goed herkenbaar op het
schoolplein. Meer dan hun kinderen verraden de ouders hoe groot die stap is: onzeker
glimlachend kijken ze schichtig om zich
heen. Die drukte! En wat een grote tieners
hangen hier rond, moesten die niet allang
naar het voortgezet onderwijs?

Alles wordt anders

Voor de kleuter zonder ervaring op de
crèche of peuterspeelzaal zal de 4e verjaardag de meeste veranderingen brengen. In een
nieuwe omgeving wordt het geconfronteerd met
een groep leeftijdsgenootjes, speelmateriaal en
regels van een onbekende volwassene.
Stil leren zitten in de kring, leren luisteren
en wachten tot anderen uitgepraat zijn,

leren delen van speelgoed en dat alles zonder dat
mama in de buurt is.
Verreweg de meeste kinderen zijn al een beetje voorbereid op de basisschool door de peuterspeelzaal of
crèche. Toch moeten zij ook leren omgaan met kinderen die verder zijn in hun ontwikkeling. De leerkracht gaat strenger om met de regels in de klas, de
groep is veel groter en het aanleren van nieuwe vaardigheden is wat minder vrijblijvend dan voorheen.
Ouders kunnen thuis het kind daarmee helpen:
• Laat uw kind merken dat er thuis ook regels zijn (en ga
daar consequent mee om!).
• Leer uw kind dat het thuis soms ook op zijn beurt moet
wachten, bijvoorbeeld als u telefoneert.

Om zelf te doen
Zo kijk ik er tegen aan
(kruis uw antwoord aan)

Natuurlijk krijgen/kregen de leidsters
een afscheidscadeautje!
Het lijkt wel een wedstrijd in creativiteit, al die afscheidcadeautjes…
Ik vind het afscheid wel belangrijk,
maar mijn kind maakt het niks uit.
Ik ga de crèche/peuterspeelzaal (psz)
vast missen!
Hele dagen naar school… Nu kan ik
eindelijk doen wat ik wil!
Mijn kind is er heel erg aan toe om
naar school te gaan.
Ik twijfel of mijn kind er al aan toe is
om naar de basisschool te gaan.
Mijn kind mag ook op de basisschool
trakteren voor zijn 4e verjaardag.
Ben benieuwd of de juf mijn kind
aankan…
Een nieuwe start, dus liever geen
informatie van psz naar basisschool.
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De meeste kinderen gaan direct na hun vierde verjaardag naar school en dus stromen verspreid over
het schooljaar nieuwe kleuters in. Sommige basisscholen hanteren slechts vier instroommomenten
per jaar, gemiddeld één per kwartaal. Vaak ook wordt
ouders afgeraden hun kind vlak voor de zomervakantie voor het eerst naar school te laten gaan, vanwege de erg volle klassen en bovendien bestaat de
kans dat de nieuwe kleuter na de vakantie weer van
voren af aan moet wennen. Nogal wat kinderen die
vroeg in de zomer jarig zijn, beginnen dus pas na de
zomervakantie. Ook het kind dat midden in de druk-

Bedankt voor alles en tot ziens!

gepieker over het kind. “Komen jullie nog eens vertellen hoe het gaat op de basisschool?” vraagt de
leidster.

Oneens

• Maak het naar school gaan niet te spannend. De school
moet voor ouders en kind een vertrouwde plek worden.
• Loop of fiets, vóórdat het kind 4 wordt, alvast een paar
keer de route naar school. Loop om het gebouw heen,
kijk door de ramen naar binnen, wijs het lokaal aan
waarin het kind straks terechtkomt. En laat u vooral een
keer samen rondleiden.
• Blijf er een poosje bij als het kind voor het eerst gaat wennen. Geen kind is hetzelfde, dus overleg met de leerkracht
wat verstandig is: weggaan of de hele ochtend blijven?
De tweede keer meteen weggaan of liever even blijven?
• Als u het moeilijk vindt om weg te gaan tijdens het wennen, doe dan iets leuks in die tijd in plaats van te lopen
ijsberen.
• Eventueel kunt u afspreken halverwege de ochtend even
telefonisch contact te hebben.

ke decembermaand jarig is,
zal een rustiger start hebben
na de kerstvakantie.
De pedagogische opvattingen
en praktische mogelijkheden van school en
ouders en de draagkracht van uw kind bepalen
hoe de eerste periode ingevuld zal worden. Naar
school gaan is een grote overgang, zelfs voor kinderen die de crèche gewend waren. Kijk gewoon hoe
het gaat. Is het kind moe of heeft het behoefte aan
een ochtendje vrij? Laat het een keer uitslapen en ga
daarna samen knutselen of boodschappen doen.

Eens

Kleuterleerkrachten adviseren voor
het wennen het volgende:
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snijden van voedsel en het hanteren van een schaar zijn lastige klussen die de kleute

Een nieuwe fase begint. Uw kind moet aan veel wennen.
Aan de leerkracht, de klasgenootjes, de nieuwe dagindeling en de
schoolregels. Dat is best vermoeiend. Wat komt er allemaal op uw kind af ?
“Dág lieverd, tot later!”

Juf of meester staat bij de deur om goedemorgen te
wensen en het kind een hand te geven. Of de leerkracht wacht zittend in de kring de kinderen op. Ieder
kind heeft een eigen stoeltje op de juiste maat, dat het
kind kan herkennen aan de sticker.
Vroege ouders kunnen nog even blijven, dubbelgevouwen op het stoeltje van hun kind. Een vertrouwd
ochtendritueel: nog even bij mama of papa op schoot
luisteren naar een voorleesboekje of naar de gesprekjes om je heen.

Ga er niet van uit dat school altijd leuk
is. Er zijn dagen dat een kind het niet
naar zijn zin heeft. Dat hoort er ook
bij. Wees duidelijk bij het afscheid nemen en treuzel niet. Dat laatste is
juist belangrijk als een kind het moeilijk vindt dat een ouder weggaat. In de
regel stopt het huilen zodra vader of
moeder buiten beeld is. Realiseer u dat het
kind en de leerkracht het samen heus wel
redden.
Soms kan er sprake zijn van echte scheidingsangst van de kant van het kind. Het
kind wil u dan niet loslaten, doet angstig,
huilt en schreeuwt, wil met u mee of wil dat u
blijft. Dat kan ontstaan door een onjuiste manier van afscheid nemen, maar het kan ook
te maken hebben met een van nature onzeker kind en/of een kind dat scheidingen
heeft mee moeten maken (ziekenhuisopnames, echtscheiding). Overleg met de leerkracht is in dat geval noodzakelijk.

Tussen school en bedtijd

Há, daar gaat de schoolbel! U stond al te
wachten op het schoolplein, binnen in de
hal of op de gang. De deur van het klaslokaal gaat open en daar ziet u de kindertjes.
Hun ogen gaan zoekend langs de volwassenen en er verschijnt een brede grijns als
het vertrouwde gezicht ontdekt
wordt. Stort uw kind zich vol overgave in uw armen? Heerlijk zo’n
begroeting!
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U zult benieuwd zijn naar wat het kind op school
deed. Sommige kleuters beginnen meteen enthousiast te vertellen, maar het merendeel van
de jongste kleuters zal zo overspoeld zijn door
alle ervaringen dat er niet veel uitkomt. Gerichte vragen kunnen wat informatie opleveren: ‘Heb je in de poppenhoek gespeeld?’
Open vragen ‘Wat heb je vandaag allemaal
gedaan?’ zijn dikwijls te moeilijk. Het kind
kan zich op het einde van de dag niet alles
meer herinneren wat het meemaakte of
heeft gedaan.
U kunt de leerkracht vragen of het die
dag naar wens is gegaan met uw kind,
maar houd het gesprek kort. Voor juf of
meester is het einde van de schooldag
ook hectisch en het moment waarop
de vermoeidheid zich laat voelen.

Zoveel nieuws maakt moe

Eenmaal thuis zult u misschien merken dat uw kind moe is. Misschien
wil uw dochter of zoon hangen op
de bank, bij u op schoot, bij de televisie. Uw kleutertje kan zeurderig of snel in tranen zijn. De vermoeidheidsdip kan ook pas bij het
avondeten komen. Weinig trek, traag eten en er is
maar weinig nodig voor een boze bui.

tip
>> Laat uw kind op een speelse
manier wennen om af en toe
zonder ouders te zijn <<

De volgende tips kunnen helpen om oververmoeidheid in de eerste weken te voorkomen:
• Zo min mogelijk extra activiteiten na schooltijd
(winkelen, op visite, clubjes of lessen).
• Voorzichtig zijn met bezoek thuis na schooltijd.
• Vroeg eten, eventueel het avondeten vervroegen.
• Op tijd naar bed, zonodig bedtijd vervroegen.
Gevoelige, introverte kinderen kunnen door de overvloed aan nieuwe indrukken een tijdelijke terugval
krijgen. Vaardigheden die zij voorheen beheersten lijken opeens vergeten en uw kleuter kan zich gaan gedragen als een klein peutertje. Zelf aankleden, eten,
tandenpoetsen - mama moet helpen! En er gebeuren
plots wat meer ongelukjes met plassen. Ook nachtelijke onrust, moeilijk in- of doorslapen kan een teken
zijn dat de dag veel van uw kleintje vraagt.
Dit alles hoeft geen ongerustheid te veroorzaken. Als u
met begrip reageert en er geen groot punt van maakt,
zal uw kind na een paar weken zichzelf weer zijn.
Er zijn ook kinderen die zo energiek van alle nieuwe
ervaringen worden, dat zij over hun eigen energiegrenzen heengaan. Ze zijn nu gróót! En ze willen dat
bewijzen aan zichzelf en de hele wereld. Mama en
papa zullen zo’n stuiterballetje moeten helpen en
daarbij stevig in hun schoenen staan.

EEN GIDS VOOR OUDERS VAN WIE HET KIND VOOR HET EERST NAAR DE BASISSCHOOL GAAT

Uw kind in de
nieuwe wereld

Door die omhelzing kunt u het gevoel krijgen dat uw
kind het (te) zwaar heeft gehad op school, maar dat
hoeft niet zo te zijn. Bij mama en papa is het vertrouwder, kan de kleuter zich meer ontspannen en
worden er minder eisen gesteld. Vooral dat laat het
kind zien bij het ophalen. Heeft juf de kleuters al in
jas en schoenen gekregen of mag u dat straks doen in
de drukte van de gang?
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robeert uw kind al te fluiten, knippen met de vingers, knipogen (met één oog!), te hu
En daar zit je dan, net 4 jaar geworden, in de kring
op school met al die onbekende kinderen. De meeste
zijn al veel groter dan jij. Een paar kinderen zijn zelfs
al 6 jaar! Zij weten precies hoe alles gaat op school
en zijn lang niet zo zenuwachtig als jij.
Nog maar een paar dagen geleden was jij één van de
leiders van de groep op de crèche of de peuterspeelzaal. Omdat je de grootste was en daarom de baas
over de ukken. En nu moet je zoveel leren en onthouden en iedereen vindt jou klein.

Als je wat meer gewend bent op school begin je
steeds meer een mening te krijgen over de klasgenootjes. Er zijn grappige, stoere en lieve kinderen, er
zijn er bij op wie de juf soms boos moet worden en
er is er vast ook eentje bij voor wie je een beetje bang
bent. Sommige kinderen zijn de bazen, als zij iets
leuk of stom vinden, dan vinden alle kinderen dat
ook. En misschien is er ook een kind, dat nooit mee
mag doen, omdat iedereen hem raar vindt.

Vriendschap en ruzie

Na een poosje kan uw kind vertellen met wie het
graag speelt in de bouwhoek of de poppenhoek. Als
ouder heeft u daar weinig invloed op, al zou u dat
een enkele keer best willen. Belangstellend luisteren
levert informatie op hoe uw kind tegen de anderen
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aankijkt, hoe het zichzelf ziet, wat uw zoontje of
dochtertje stoer of juist eng vindt en of het zichzelf al
als deel van de groep ziet.
Misschien kunt u nuttige tips geven (Vraag maar of
je mee mag spelen. Boos worden mag, maar slaan
niet!), maar uw rol blijft beperkt. Heeft u de indruk
dat uw kind zich moeilijk kan handhaven in de groep
of ergens echt problemen mee heeft, dan is een gesprekje met de leerkracht uiteraard belangrijk.
Echte vriendjes, daar speel je ook na schooltijd mee.
De jongste kleuters zijn over het algemeen niet
zo vlot met spelen met klasgenootjes thuis.
Ouders doen er verstandig aan het
kind hierin te volgen. Veel kleuters
beginnen er in groep 2 pas aan,
maar er zijn ook 4-jarigen die
snel het voorbeeld van oudere
kinderen volgen.
U merkt dat uw kind graag
met een vriendje na
school wil spelen. Het
dappere kind heeft zelf alles al geregeld en meldt
dat het vriendje nú komt
spelen. Maar de kans is
groter dat uw kind vertelt
dat hij het graag wil, maar
het niet durft te vragen.
Jongste kleuters kunnen een
steuntje goed gebruiken bij
het maken van een speelafspraak.
U kunt er voor kiezen alles te
regelen met de moeder of vader van het vriendje, terwijl u
toch samen staat te wachten op
het plein. Beide ouders kunnen
een geschikt tijdstip bepalen en
hebben de gelegenheid met elkaar kennis te maken. U kunt
ook oefenen met uw kind. Hoe
nodig je iemand uit, hoe laat je
merken dat je iets wilt afspreken
en hoe ga je om met een botte
weigering?
Samen vragen is leerzaam en
na een poosje zal het zelfvertrouwen van uw kind groot
genoeg zijn om zelf de speelafspraken te maken.

aanmaak van adrenaline in het lichaam, die het kind
nodig heeft om alle veranderingen het hoofd te kunnen bieden. Na verloop van tijd maakt het lichaam
geen extra adrenaline meer aan, waardoor een energiedip ontstaat. Ook bij uw kind zal dit merkbaar
zijn, hoewel het bij het ene kind duidelijker zichtbaar
is dan bij een ander kind.

En dan hoort u plots dat uw kleutertje ruzie heeft
gehad. Via een moeder, van de juf of van het kind
zelf. Heeft u de neiging onmiddellijk op de bres
te springen voor uw kind? Bedenk dan dat u
het ruzieverhaal maar van één kant hoorde en
vooral dat het niet úw ruzie is. U zult niet de
eerste zijn die nog met wraakgevoelens rondloopt, terwijl de ruziemakers allang weer de
beste vrienden zijn. Luister naar uw kind, laat
merken dat u zijn emoties begrijpt, maar stap
niet in de valkuil door op de stoel van de
rechter te gaan zitten. Daarna zou u kunnen
afspreken dat het kind even afwacht hoe het
verder gaat, misschien gaat het al gauw weer
beter. En anders wordt er nog een keer over
gepraat waarom er steeds ruzie komt.
Enkele tips hoe u uw kind kunt helpen met
‘goed’ ruzie maken:
• Leer uw kind met woorden te vechten in
plaats van met zijn lichaam.
• Schreeuwen mag (eventjes!), schelden niet.
• Bij ruzie maken hoort ‘weer vriendjes
maken’, eventueel met excuses.
• Stimuleer het rechtstreeks tegen elkaar te
praten (over de boosheid), niet tegen u.
• En uiteraard: geef uw kind het goede voorbeeld, ook in uw eigen boosheid!

“Ik wíl niet meer naar school!”

Binnen de eerste 3 weken zult u een verandering in het enthousiasme opmerken: het lijkt
tot het kind door te dringen dat deze nieuwe
wereld voor altijd zijn of haar leven zal bepalen.
Misschien speelt vermoeidheid een rol. De enthousiaste opwinding is verklaarbaar door de

Herkenningspunten van de dip:
• Moeite met, op tijd, wakker worden en opstaan.
• Treuzelen met aankleden.
• Ochtendhumeur.
• Geen trek in ontbijt.
• Klagen over andere kinderen of die ‘stomme’ juf.
• Boos zijn dat het weekend al voorbij is.
• Boos zijn dat het naar school móet.
• Terugval in zindelijkheid.
• In- en doorslaapproblemen.
• Moeite met afscheid nemen.
Kortom, u vraagt zich verbaasd af waar die blije
kleuter van een paar weekjes geleden is gebleven.
Troost u, dit is een volkomen normaal patroon, maar
wel eentje waar u verstandig mee om moet gaan. Gewoontes zijn sneller aan- dan afgeleerd.

Hoe kunt u het beste reageren?

Neemt u uw dwarskopje vooral serieus. Dat kunt u
laten zien door het kind even op schoot te nemen en
te laten vertellen wat er allemaal mis is. Daarmee is
niet gezegd dat u meteen voor al het leed een oplossing moet bieden, begrip en een warme knuffel volstaan vaak. Bent u gewend eerst aan te kleden en
daarna te ontbijten, draai het dan voor een keertje
eens om. Richt de boze bui zich op de kleding van
die dag van het kind, wees daar dan wat toegefelijker
in. Of in iets anders waardoor uw kind merkt dat u
ziet dat hij het zwaar heeft. U kunt voorstellen het de
ochtend te proberen en dat u samen tussen de middag bekijkt hoe het gaat. Of andersom. Dit zijn de
momenten in de opvoeding dat u uw creativiteit zult
moeten aanspreken.

tip
>> Ga er niet van uit dat
school ALTIJD leuk is... <<
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Van ‘oudste in de groep’ naar
‘de allerjongste’

11

tort uw kind zich na de schooldag vol overgave
overgave in uw armen? Heerlijk, zo’n begroeting
Actiespeelgoed en gezelschapsspelletjes zijn soorten
speelgoed die ruimte en/of speelgenootjes vragen.
Heeft het kind iets nieuws gekregen, waar het erg
trots op is, dan kunt u het mee laten nemen in overleg met de leerkracht. Het wordt op prijs gesteld als
u dat een dag van tevoren vraagt in plaats van de juf
of meester er op de ochtend zelf mee te confronteren. Nee-zeggen is dan lastig.

Meestal zal het lukken het kind min of meer op tijd
op school te krijgen tijdens de dip. Wordt het door
alle dwarsigheid toch te laat, dan zal juf daar vast begrip voor hebben, zeker als u bij het naar binnen
brengen meldt ‘We hadden niet zo’n zin vandaag…’.
Leerkrachten zijn immers ook vertrouwd met deze
inzinking na de eerste weken.
Kinderen van 4 zijn nog niet leerplichtig. U kunt er
dus voor kiezen het kind een ochtendje thuis te houden. Over het algemeen draaien kinderen heel snel
weer bij als ze in de klas zijn, dus kies hier niet te snel
voor. Bent u er echter van overtuigd dat uw kind
echt moe is, dan kunt u dit telefonisch melden. In
geval problemen op school de oorzaak zijn van het
niet naar school willen, dan is een gesprek met de
leerkracht op zijn plaats. Liefst niet in aanwezigheid
van uw kind.

Uw kind wil speelgoed mee naar school.
Mag dat?

Knuffels bieden de kleuter troost en de mogelijkheid
voor fantasiespel. Kinderen hebben vaak meerdere
knuffelbeesten, soms zelfs een kamervol, maar ééntje
zal de allerliefste zijn. Veel kinderen hebben een zacht
lapje als troost. In de eerste 2 à 3 weken wennen op
school zal de leerkracht geen bezwaar hebben tegen
de steungevende knuffel. Er is echter één uitzondering: een fopspeen wordt niet geaccepteerd op
school. Het staat het verstaanbaar praten teveel in de
weg en is slecht voor de spraakontwikkeling (s, r, d
en b-klanken). Overleg over de knuffel is raadzaam,
want de juf of meester zal met u en uw kind willen
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nemen. Omdat schoolreisjes zo
kunnen verschillen, is het raadzaam dat u zich van tevoren hierover goed laat informeren. U kunt
er van op aan, dat school de benodigde veiligheid in acht neemt,
maar strookt hun aanpak met uw
opvattingen? U kent uw kleutertje
het beste en u kunt dus beoordelen
of uw kind nu al het avontuur van de
schoolreis aankan. Als u twijfelt, aarzel dan niet om dit te bespreken met
de juf of meester van uw kind.

Scholen staan toe dat de dag
na Sinterklaasavond en de
verjaardag van het kind
één speelgoed(je)
geshowd wordt. In
veel kleuterklassen
mag op vrijdagochtend eigen
speelgoed worden
meegenomen. De
leerkracht zal dit aankondigen bij de kinderen en erbij vermelden welk soort speelgoed is toegestaan.
Het meenemen is geen verplichting, want kinderen
kunnen onzeker zijn of hun speelgoed wel in de
smaak zal vallen bij hun klasgenootjes.

Om zelf te doen
Dit is mijn kind (vul in)
De lengte van mijn kind is
Mijn kind draagt confectiemaat
Zijn/haar lievelingskleur is

Al heel snel een schoolreisje. Leuk!
Of eigenlijk toch niet?

De meeste scholen organiseren in de maanden mei
en juni voor de kleuters een schoolreisje. Afhankelijk
van het beschikbare budget en de opvattingen van de
school gaan de kinderen met de leerkrachten en paar
hulpouders naar een speeltuin, kinderboerderij of
dierentuin. Sommige scholen geven de voorkeur
aan een uitje met een educatief karakter en
nemen de kinderen mee naar bos of strand.
Met een bus, lopend of in de auto van
ouders, ook weer afhankelijk van de
omstandigheden.
Voor de reis zult u een informatiebrief krijgen van school waar
alle details in vermeld staan,
inclusief een bereikbaarheidsnummer. En een lijstje met spullen die uw kind
in zijn rugzakje mee mag

Waarschijnlijk is het geen probleem dat u zonodig
ter ondersteuning van uw kleutertje als begeleider
meegaat, als u er geen bezwaar tegen heeft om nog
een paar kleuters onder uw hoede te nemen.
Uw kind kan dan één van de hoogtepunten in het
schooljaar meemaken, waar al weken voorpret over
was en vast lang over nagepraat zal worden.

De favoriete knuffel is/heet
Mijn kind vindt deze video/dvd het leukst
Mijn kind is een beetje bang voor school, omdat
Zijn/haar beste vriend(innet)je op de psz/crèche was

tip
>> Stel gerichte vragen aan
uw kind: ‘Heb je in de poppenhoek gespeeld?’ in plaats van
‘Hoe was het op school?’ <<

Hij/zij vond deze leidster het liefst
Mijn kind heeft een hekel aan
Dit wil mijn kind later worden
Mijn kind kan heel goed
Het leukste aan mijn zoon of dochter is
Andere mensen zeggen over mijn kind
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afspreken, waar het wordt opgeborgen als er gespeeld
of gewerkt gaat worden. Zoekgeraakte knuffels kunnen drama’s veroorzaken, waar school niet verantwoordelijk voor wil zijn. Is de favoriet van uw kind zo
groot dat het kind zich erachter kan verstoppen, laat
uw kind dan een kleiner vriendje meenemen.
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egen je verlies kunnen is vreselijk moeilijk voor een
een 4-jarige. Het komt werkelijk nooit

U in de nieuwe
wereld
Ook ouders moeten wennen aan de basisschool. Belangrijk is in ieder geval een goed
contact met de juf of meester van uw kind.
Wat verwacht de school van u en wat zijn de
do’s en dont’s op school?

De juf is veel liever

Tot voor kort waren mama en papa de meest
belangrijke volwassenen in het leven van uw
kleutertje. Als uw kind zijn draai op school
gevonden heeft, zult u merken dat uw
kind u gaat vergelijken met de leerkracht.
Er komen vragen, waarom u iets op een
bepaalde manier doet of zegt, terwijl de juf
het anders doet. Ouders kunnen het gevoel
krijgen in een wedstrijd beland te zijn wie de
beste of de liefste is. Het is de kunst om
daar boven te staan. Natuurlijk zijn er
verschillen tussen school en thuis en uw
kind hoeft niet te kiezen wie bovenaan
zijn top-10 staat, een gedeelde 1e plaats
mag. Sommige kinderen hebben er behoefte aan, dat ouders dat nadrukkelijk
zeggen. U geeft uw kind als het ware toestemming de juf ook lief te vinden, mama
vindt dat niet erg. Kleuters houden van
voorspelbaarheid, structuur biedt hen veiligheid. De juf is altijd erg duidelijk in haar
opdrachten en consequent in haar aanpak.
Daar zou u thuis nog eens extra aandacht aan kunnen besteden. En juf bewaart haar kalmte onder alle
omstandigheden. Doe dat thuis maar eens na!
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Welk type ouder-op-school bent u?

Het Ministerie van Onderwijs heeft voor de scholen
profielen van ouders ontwikkeld, zodat zij kunnen
inschatten welke ouders zij in huis hebben. Er worden 5 typen ouders onderscheiden:
• Weinig betrokken groep ouders. Helpt eigenlijk
nooit op school, voelt zich hiertoe niet in staat. Vindt
dat ouders zich niet te veel moeten bemoeien met
school(beleid).
• Weinig tot gemiddeld betrokken groep ouders.
Zegt geen tijd te hebben om te helpen op school en
doet dit alleen als het wordt gevraagd.
• Relatief tevreden en betrokken groep ouders.
Graag bereid te helpen op school bij praktische zaken, maar niet bij beleid, want: ‘ieder zijn vak’.
• Betrokken en zeer kritische groep ouders. Wil
graag invloed kunnen uitoefenen op beleid en vindt
dat ouders meer invloed moeten krijgen.
• Zeer betrokken en kritische groep ouders. Zet
zich zowel voor praktische zaken als op beleidsbestuursniveau in. Grijpt betrokkenheid aan om eigen idealen over te brengen.
(Uitgebreidere profielbeschrijving op www.minocw.nl)

De schoolregels en u

Elke basisschool heeft eigen regels geformuleerd die
vermeld worden in de schoolgids. Een greep uit de
meest voorkomende onderwerpen:

tip
>> Overleg met juf of meester
over de knuffel die meegaat
naar school <<
· de aanvangstijd van de lessen;
· ziekmeldingen, afwezigheid en verlof buiten de
schoolvakanties;
· snoep op school en pauzehapjes;
· gymkleren;
· gedrag op het schoolplein en in de gangen;
· roken in en om de school;
· ruzie, vechten, schelden en pesten.
Een enkele basisschool hanteert regels over het dragen van petten, sieraden, hoofddoekjes en gezichtssluiers.
Over het algemeen zullen de regels die basisscholen
hanteren, overeenkomen met de regels die u thuis
heeft. Regels helpen een goede, respectvolle sfeer te
bevorderen en dat wilt u thuis natuurlijk ook. Het is
belangrijk dat u als ouder op de hoogte bent van de
schoolregels. Uw kind krijgt te maken met de afkeurende reactie als er een regel overtreden wordt en dat
wilt u toch voorkomen?
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Vaders in school; een groep apart?

Uw kind en school zullen het waarderen als u
als vader regelmatig het wegbrengen en ophalen van uw zoontje of dochter op u kunt
nemen. De kleutervader die graag actief
op school bezig wil zijn, zal medevaders vooral tegenkomen bij de MR
en de Ouderraad. U zult merken
dat uw mannelijke medewerking
enthousiast ontvangen wordt.
Op sommige scholen wordt de
betrokken vader als een VIP
behandeld, vooral als hij
zich met de alledaagse
praktische zaken kan
en wil bezighouden
in de kleuterklassen:
begeleiden bij uitstapjes en helpen bij festiviteiten.
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Naar school gaan is een grote overgang - ook voor kinderen die de crèche gewend zijn.
Wie een paar dagen op het schoolplein de start van
de schooldag gadeslaat, kan al gauw 3 typen ouders
en kinderen onderscheiden:
1 De groep die ruim voor de bel gaat op het
plein aanwezig is. Wakker wordende ouders,
soms pratend met elkaar, terwijl hun kinderen bij
hen in de buurt spelen.
2 De groep ouders die op het schoolplein arriveert terwijl de bel gaat. Met eveneens gehaaste
kinderen of juist kleuters die hun eigen kalme gangetje blijven gaan.
3 De groep die consequent ná de bel het schoolplein over holt met rennende kinderen in hun
kielzog. Zij komen de vroege ouders, die hun kinderen al in school afleverden, op hun terugweg tegen. Sommigen laatkomers zijn zo gestresst dat zij
met niemand contact kunnen/willen maken. Anderen leggen al rennend schuldbewuste verklaringen
af of, als de dag erg slecht begon, beschuldigen het
kind van het te laat komen.
Scholen hebben veel last van de groep te laatkomers.
Het verschilt per school van wie de ouders (en het
kind!) na de bel een afkeurend signaal krijgen:
· De conciërge, die de deur weer open moet doen;
· De directeur, die in de hal de kinderen ’s ochtends
verwelkomt en soms speciaal blijft wachten op de
te laatkomers;
· De leerkracht, die het begin van de lesdag verstoord ziet.
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De onverbeterlijke laatkomer loopt zelfs het risico
met alledrie in botsing te komen. Leerkrachten realiseren zich dat een kleuter afhankelijk is van de ouder in het op tijd opstaan en vertrekken naar school.
In zeldzame gevallen laat de leerkracht ook irritatie
merken aan het kind. Maar dan heeft de ouder
waarschijnlijk al één of meerdere gesprekken apart gehad met de juf of meester,
waarin het belang van op tijd komen is
uitgelegd.
Ook aan het einde van de ochtend, na de lunchpauze en aan
het einde van de schooldag moeten ouders de tijd in de gaten
houden. Vier momenten in elke
schooldag waarin de klok regeert.

tip
>> Oefen alvast met zelfstandig
naar de wc gaan, aan- en
uitkleden, zelfstandig fruit
eten, drinken en korte
opdrachtjes uitvoeren <<

Overblijven

Volgens de Wet op het primair onderwijs (artikel 45)
moet het schoolbestuur de leerlingen in de gelegenheid stellen onder toezicht de middagpauze in het
schoolgebouw en op het terrein van de school door
te brengen. De kosten die daaruit voortvloeien, komen voor rekening van de ouders, voogden of verzorgers. U heeft op maandag, dinsdag, donderdag en
vrijdag de gelegenheid om uw kind de middagpauze op school te laten doorbrengen. Welke regelingen de school voor het overblijven getroffen
heeft, kunt u het beste op uw school zelf informeren. Het overblijven verschilt namelijk per
basisschool.
U als ouder bepaalt zelf wat uw kleutertje
in de broodtrommel meekrijgt. Wat uw kind
niet op krijgt, komt weer retour, zodat u weet
wat uw kind gegeten heeft.
Zo verschillend kan het zijn:
• Overblijven in het klaslokaal
In de aula/centrale hal/overblijflokaal
• Groepsindeling naar leeftijd
Alle groepen samen
• Zelf eten en drinken meenemen
School levert drinken, soms fruit
• Geen snoepregels
Alle snoep verboden
• Eten uit het broodtrommeltje
Gedekte tafel met placemat, bord en beker
• Na het eten verplicht buitenspelen
Keuze tussen binnen of buitenspelen
• Bij slecht weer wordt de tv/video aangezet
Ruime keuze in binnenspeelmateriaal
•  0,50 per keer
 2,- per keer
• Betalen via een strippenkaart
Automatische afschrijving per jaar
• Alle kinderen blijven over
Overblijven is een uitzondering
• Vaste overblijfkrachten per groep
Alle ouders helpen per toerbeurt
• Overblijfkracht coördineert
Een professionele organisatie is ingehuurd

Do’s en dont’s in het contact
met juf of meester
Een goed contact met de juf of
meester van uw kind is belangrijk. Voor alle betrokkenen.
Doorgaans doet iedereen
zijn best om de verhoudingen prettig te houden. Misverstanden, irritaties en zelfs
echte ruzies komen echter
op elke school wel eens voor.
Soms lopen de spanningen
zo hoog op tussen leerkracht
en ouders, dat het kind van
school gehaald wordt.
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De klok
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tilstaan bij belangrij
belangrijke
ke momenten in het leven helpt het kind bewust te worden van
✘ Niet doen

Om zelf te doen
Dit is mijn mening
Eens

Oneens

(om vast over na te denken)

Ik ken mijn kind langer en beter dan
de juf.
Ik bepaal met wie mijn kind na
schooltijd mag spelen.
Prima, die regels van school, maar uiteindelijk ben ik de baas over mijn kind.
Zo erg is het toch niet als juf even
moet helpen op de wc?
Zittend plassen is voor watjes, niet
voor mijn zoon (zegt zijn vader)
Mijn kind mag best in zijn eigen taal
praten met een ander kind.
Terug slaan mág!

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

Mijn kind kan nou eenmaal niet stil
zitten, niks aan te doen!
Ik was vroeger ook een kletskous;
ze lijkt gewoon op mij!
Ik geloof niet in dwang. Als mijn kind
iets niet wil dan hoeft het ook niet.
Wat is er mis met alles willen weten?
Daar leert een kind juist van!
Ik heb geen geheimen voor mijn
kind.
Mijn kind kan al lezen, dus hoort
eigenlijk in groep 2 of 3.
Geef ’m maar straf hoor als hij niet
luistert!
Alweer met een gat in haar broek!
Daar kan de juf toch wel op letten?!
Mijn kind is verkouden en mag dus
niet buitenspelen vandaag.

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

Veel gehoorde uitspraken van ouders.
Bent u het er mee eens of niet?
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✔ Wel doen

✘ Regelmatig uw kind te laat brengen en halen.
✔ Op tijd komen.
✘ Gesprekken over grote onderwerpen starten bij het
brengen.
✔ Een geschikt moment afspreken.
✘ In de kring blijven zitten tot juf u eruit gooit.
✔ Voor de bel gaat vertrekken.
✘ Uw kinds pauzehapje en gymspullen vergeten.
✔ De benodigde spullen meegeven aan uw kind.
✘ Uw irritatie over de leerkracht bespreken met of in
aanwezigheid van uw kind.
✔ Met respect spreken over anderen waar uw kind bij is.
Respect leert uw kind van u.
✘ Iedereen duidelijk willen maken dat uw kind de
allerslimste en allerliefste van de klas is.
✔ Uw kind maakt deel uit van de groep op school.
Thuis is het weer nummer 1.
✘ Bij een probleem met de leerkracht direct naar de
directeur stappen.
✔ Bespreek het probleem met de leerkracht.
Samen wilt u het beste voor uw kind.
✘ Er vanuit gaan dat juf de billen van uw kind afveegt
als het naar de wc is geweest.
✔ U leert uw kind zoveel mogelijk zichzelf te verzorgen.
✘ Dagelijks een update geven over uw kind.
✔ U meldt alleen bijzonderheden.
✘ Niet bereikbaar zijn in geval van nood.
✔ U bent goed bereikbaar.
✘ Uw zieke kind naar school brengen, omdat u geen
andere opvang heeft.
✔ Een ziek kind hoort thuis.
✘ Bij vakanties extra dagen vrij nemen.
✔ Ook de laatste dag voor de vakantie en de eerste
dag na de vakantie zijn voor uw kind belangrijk
om mee te maken.
✘ Belangrijke gebeurtenissen in het leven van
uw kind vergeten te melden (geboortes,
overlijden, verhuizing, scheiding).
✔ Juf/meester kan rekening houden met
belangrijke gebeurtenissen.
✘ De nieuwsbrief niet lezen.
✔ Lees de nieuwsbrief en wees op de hoogte
van studiedagen, festiviteiten e.d.
✘ Vergeten te melden dat uw kind een
kleurstofallergie heeft.
✔ Allergieën, medicijngebruik en
dieetvoorschriften meldt u aan de
leerkracht.

De school en u
De school informeert u op verschillende manieren over de gang van
zaken op school en hoe het met uw kind gaat. Daarnaast kunt u op
allerlei manieren betrokken zijn bij de school. Bijvoorbeeld via de
medezeggenschaps- of ouderraad of als hulpouder bij bepaalde activiteiten.
Leerplicht

De officiële tekst over de leerplicht luidt:
De echte leerplicht begint op de eerste dag van
de maand, die volgt op de maand dat een kind
vijf jaar is geworden. Een kind dat bijvoorbeeld
op 10 oktober zijn vijfde verjaardag heeft gevierd, wordt op de eerste schooldag van de
maand november leerplichtig.

Soms is een volledige schoolweek te lang voor
jonge leerlingen. Daarom biedt de leerplichtwet
een mogelijkheid tot vrijstelling. Ouders van een
vijfjarige leerling mogen, in goed overleg met
de schooldirecteur, hun kind maximaal vijf
uur per week thuishouden. Mocht dit
niet genoeg blijken te zijn, dan mag
een directeur daar nog vijf extra uren
vrijstelling per week bovenop
doen. De mogelijkheid voor vrijstelling is uitsluitend bedoeld
om overbelasting van de leerling te voorkomen.
Zodra een kind zes jaar is,
geldt de overgangsmogelijkheid niet meer. Zesjarige
leerlingen moeten allemaal
het volledige onderwijsprogramma volgen.

EEN GIDS VOOR OUDERS VAN WIE HET KIND VOOR HET EERST NAAR DE BASISSCHOOL GAAT

Enkele tips om problemen te voorkomen:
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e 4e verjaardag is bijna de enige in een m
mensenleven die gekoppeld is aan grote veran
Elke school heeft een schoolgids: een gids waarin de
school zichzelf beschrijft voor ouders. In de schoolgids maakt de school duidelijk welke doelen ze nastreeft, hoe ze die doelen wil bereiken en welke resultaten ze daarmee heeft geboekt. Verder geeft de
school in de schoolgids informatie over de ouderbijdrage en de rechten en plichten van ouders en leerlingen.
Naast een schoolgids maakt elke school een schoolplan. In het schoolplan geven scholen voor de komende vier jaar aan op welke manier ze werken aan
verdere verbetering van het onderwijs. Elke school is
verplicht haar eigen kwaliteit regelmatig te toetsen.
De informatie die dat oplevert, vormt de basis voor
het plan. Het plan wordt pas vastgesteld als de medezeggenschapsraad daarmee instemt.

5010: Landelijk Informatiecentrum
voor ouders

Op het gratis centrale telefoonnummer 0800-5010
(kies daarna: optie 3) kunt u met al uw vragen over
school en het onderwijs van uw kind terecht. 5010 is

tip

>> Leer uw kind dat het thuis
ook op zijn beurt moet wachten,
bijvoorbeeld als u telefoneert <<

een initiatief van de vier landelijke
ouderorganisaties in samenwerking met Balans, de Chronisch
Zieken- en Gehandicaptenraad
en de Federatie van Ouderverenigingen.

Ouderparticipatie

Kinderen voelen zich beter
thuis op school als hun ouders
een goed contact hebben met de
school. Het is fijn als ouders weten wat hun kinderen dagelijks
beleven, er thuis met hen over praten en er rekening mee houden. De
schoolloopbaan van de leerling verloopt dan
vaak beter. Daarom is het belangrijk dat ouders
en school met elkaar praten over de opvattingen
over onderwijs en opvoeding en wat zij wat dat betreft van elkaar verwachten.
Lang niet alle ouders hebben de tijd om zich intensief met de school bezig te houden. Maar dat hoeft
ook niet, er zijn veel taken in school die weinig tijd
vragen: als (voor-)leesouders, in de schoolbibliotheek, als overblijfkracht en bij bijzondere activiteiten zoals feesten, excursies, sportevenementen of schoolreisjes.
Als u echt wilt meepraten en meebeslissen
over de school, kunt u deelnemen aan de medezeggenschapsraad of aan de ouderraad
(oudervereniging, oudercommissie). U heeft
dan invloed op de organisatie van de school
en de inrichting van het onderwijs. Bij sommige scholen kunt u ook lid worden van
het bestuur.
De medezeggenschapsraad van basisscholen bestaat uit twee geledingen:
• vertegenwoordigers van de ouders;
• vertegenwoordigers van het (onderwijzend)
personeel.
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U kunt zich verkiesbaar stellen voor de medezeggenschapsraad. De medezeggenschapsraad overlegt met de directie en het schoolbestuur over
belangrijke schoolzaken, zoals de besteding van
geld en gebouwen en het vaststellen van vakanties en vrije dagen.
Op scholen bestaat vaak ook een ouderraad. Die
is tot stand gekomen omdat ouders dat wilden.
De ouderraad brengt onder meer advies uit aan
de medezeggenschapsraad. Een ouderraad
wordt ook wel oudercommissie genoemd, en
soms bestaan beide op een school. Als u meer
wilt weten over wat de ouderraad doet, kunt u
daarnaar het beste vragen op de school of bij
de ouderraad zelf.

Communicatie van school naar u

Naast de schoolgids en het schoolplan kunt u
via uw kind nog andere post van school verwachten. Een paar keer per jaar brengt de
school een schoolkrant uit, gevuld met bijdragen van de kinderen, de biebgroep en andere groepen met speciale taken in school.
De geroutineerde basisschoolouder weet dat
er, soms dagelijks, aan het kind gevraagd moet
worden of er nog briefjes meegegeven zijn
door de leerkracht. Uw kleuter vist dan een
verfomfaaid belangrijk bericht uit de jaszak
of rugtas. De wekelijkse of tweewekelijkse
nieuwsbrief, een mededeling over een onverwachte vrije dag, extra tips over het
schoolreisje of de kerstviering, briefjes van
het overblijven, rapportbesprekingen, ou-

deravonden... De meeste basisscholen beschikken bovendien over een eigen internetsite, waar foto’s van
activiteiten op te zien zijn, naast de algemene informatie over de school. Niet alle websites worden up-todate gehouden, dus de briefjes blijven een belangrijk
communicatiemiddel tussen school en thuis.

Wie werken er allemaal op school?

Wie kunt u op school tegenkomen, behalve ouders
en kinderen, en wat zijn hun functies? Naast de vaste
groepsleerkracht zijn steeds meer mensen werkzaam
op een basisschool:
• Vakleraren. Zij geven bijvoorbeeld gymnastiek,
muziek of tekenen.
• Onderwijsassistenten. Zij helpen de leerkracht
met allerlei taken.
• Intern Begeleiders. Zij begeleiden leerkrachten
in hun werk en kijken mee naar leerlingen. De intern begeleider organiseert, coördineert en bewaakt
de leerlingenzorg.
• Remedial teachers. Zij werken met kinderen die
speciale aandacht en zorg nodig hebben, meestal
bij lezen, taal of rekenen.
• Deskundigen. Geven informatie en advies of begeleiding aan het personeel van de school. Bijvoorbeeld psychologen, maatschappelijk werkers,
schoolartsen en onderwijsbegeleiders van een
schoolbegeleidingsdienst.
• Stagiaires. Deze leerkrachten in opleiding komen
van de Pabo en moeten tijdens hun studie stage lopen op een basisschool.
• Niet onderwijzend personeel. Zoals een conciërge,
administratief medewerker of systeembeheerder.
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De schoolgids
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a er niet vanuit dat school altijd leuk is. Er zijn dagen dat een kind het niet naar
De ouderbijdrage is vrijwillig en een school mag een
leerling niet weigeren als ouders de ouderbijdrage niet
willen betalen. In het basisonderwijs moet de school
voor de vrijwillige ouderbijdrage een aparte overeenkomst met de ouders afsluiten. Scholen mogen een
vrijwillige financiële bijdrage vragen voor extra voorzieningen en activiteiten, zoals een schoolkamp, aanvullend lesmateriaal en festiviteiten. Dit zijn activiteiten die niet tot het gewone lesprogramma behoren en
die dus niet door het Ministerie worden betaald. Een
school mag voor dit soort uitgaven een ouderbijdrage
vragen, maar mag leerlingen niet weigeren of van
school sturen als ouders de bijdrage niet of slechts gedeeltelijk willen betalen. Met andere woorden: de toegankelijkheid van het onderwijs mag niet worden beinvloed door de ouderbijdrage. Soms gebruiken
scholen andere termen voor de ouderbijdrage, bijvoorbeeld leerlingbijdrage en schoolfondsbijdrage.

Rapportbesprekingen en ouderavonden

Veel scholen organiseren voor alle ouders van iedere groep een informatieavond waarop de groepsleerkracht uitleg geeft over de leerstof die hij of zij
dat jaar wil behandelen. Dat gebeurt meestal aan

het begin van het schooljaar.
Op de rapportenavond, spreekavond of contactavond worden de
ouders uitgenodigd voor een kort
gesprek met de groepsleerkracht.
De leerkracht vertelt dan hoe
het met de leerling gaat. Dat is
een goed moment om zelf vragen te stellen over de vorderingen en het gedrag van uw kind.
En omdat het meestal een kort gesprek is, is het belangrijk dat u zich daarop voorbereidt. De meeste basisscholen
houden in groep 1 alleen een overgangsrapportgesprek en vanaf groep 2 meerdere
rapportbesprekingen per jaar. Scholen organiseren daarnaast algemene ouderavonden. Dan worden alle ouders uitgenodigd
om te praten met het schoolteam en soms
met de medezeggenschapsraad of het
schoolbestuur. Op deze bijeenkomsten kan
bijvoorbeeld gesproken worden over een
nieuwe manier om een bepaald vak aan te
pakken of over een andere manier om
rapporten te maken.

Ook de kwaliteit van de school als
geheel kan ter sprake komen of het
kan gaan over de resultaten die de
school met haar leerlingen bereikt. Op ouderavonden kunnen ook bijzondere problemen aan de orde worden
gesteld, zoals pesten op school.
Meestal is er minstens één keer
per jaar een ouderavond.
U heeft recht op bepaalde informatie over uw kind, bijvoorbeeld over
de schoolprestaties. De school moet u
deze informatie geven, óók als u gescheiden bent en niet het wettelijk gezag heeft
over uw kinderen. Onder deze informatie
valt bijvoorbeeld het rapport en het leerlingdossier.
Een ouder zonder wettelijk gezag krijgt
ook de informatie die de andere ouder
ook zou krijgen. De ouder zonder wettelijk gezag moet daar wel zelf om vragen.
De leerkracht zal dus niet uit zichzelf
de ouder zonder wettelijk gezag informeren. Het voorafgaande kent een
aantal uitzonderingen. De meest relevante is dat de leerkracht geen informatie hoeft te
geven die in strijd is met de belangen van het kind.
Daarvan is bijvoorbeeld sprake als een omgangsregeling tussen een ouder en het kind is afgewezen en de
ouder toch probeert het kind bij de school te ontmoeten. De leerkracht kan in dat geval informatie
weigeren die het de ouder mogelijk zou maken om
het kind te blijven zien. Als u vindt dat een leerkracht
u ten onrechte informatie weigert, kunt u daarover
praten met de directie van de school of het bestuur.

tip
>> Laat uw kind merken dat er
thuis ook regels zijn (en ga daar
consequent mee om!) <<
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Als dat niets oplevert, kunt u een klacht indienen bij
de klachtencommissie van de school of uw probleem
bij de rechter neerleggen.

Ondersteuning door OUDERS & COO

OUDERS & COO doet er alles aan om het
onderwijs voor ouders zo inzichtelijk mogelijk te
maken. Dit gebeurt via OUDERS & COO Magazine, het ouderblad over opvoeding en onderwijs. Maar ook met allerlei brochures, trainingen, cursussen, ouderavonden en telefonische
adviesdiensten.
Doel is de samenwerking tussen school en thuis
te stimuleren en handen en voeten te geven aan
ouderparticipatie en medezeggenschap.
Daar profiteren scholen ook van. Want actieve,
goed geïnformeerde ouders binnen de school
kosten minder tijd en zorg en dragen bij aan de
kwaliteit en een goede sfeer op school. En daar
plukken onze kinderen de vruchten van!
OUDERS & COO is voor alle ouders met kinderen in het primair en/of voortgezet onderwijs.
Scholen en individuele ouders kunnen lid worden. Het cursusaanbod omvat cursussen voor de
ouderraad, de medezeggenschapsraad, overblijfkrachten en teams.
Bronvermeldingen
1. OUDERS & COO
Rijkstraatweg 150, Leersum
Postbus 125
3970 AC Driebergen
www.ouders.net
2. Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen
Rijnstraat 50
Postbus 16375
2500 BJ Den Haag
www.minocw.nl
3. Kennisnet
www.kennisnet.nl
4. Algemene folder over de leerplicht
Landelijke Vereniging van Leerplichtambtenaren
Postbus 5113
6802 EC Arnhem
5. Het Instituut voor Ontwikkeling
van Schoolkinderopvang (IOS)
Postbus 19073
3501 DB Utrecht
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De vrijwillige ouderbijdrage
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“Ik weet niet wie er nou zenuwachtiger is, mijn kind of ik!”
“Al die ouders op het plein… Iedereen
kent elkaar, maar ik ken niemand.”
“Ik maak me zorgen, maar moet ik
daar nou mee naar de directeur..?”
“Op de peuterspeelzaal ging het al
niet zo soepeltjes, hoe moet dat nou
straks op de grote school?”
“Zou de juf zien dat mijn kind
wel heel stoer dóet, maar eigenlijk
nog heel klein is?”
“Mijn kind is bang dat ze straf krijgt,
omdat ze nog niet kan lezen…”
“Gisteren zat ze nog in mijn buik, nu
al naar school…Het gaat zó snel!”
“Mijn kind luistert al slecht naar mij,
hoe moet dat straks op de basisschool?”
“Na een ochtend op de peuterspeelzaal
is ze vaak al heel moe en dan nu
hele dagen naar school? ”

OUDERS & COO
• adviseert en ondersteunt ouders,
ouderraden en medezeggenschapsraden;
• zet zich in voor een optimale
samenwerking tussen school en thuis;
• maakt zich sterk voor een goede kwaliteit
en sfeer op school;
• informeert en schoolt ouders;
• organiseert cursussen, trainingen
en congressen;
• verzorgt kant-en-klare ouderavonden
over boeiende onderwerpen;
• ondersteunt en schoolt overblijfkrachten;
• bestrijdt pesten, faalangst en geweld
in het onderwijs;
• biedt ondersteuning bij de opvoeding;
• geeft voorlichting via ouderbladen,
brochures en folders;
• bemiddelt bij conflicten;
• voert actie voor gratis schoolboeken
en afschaffing lesgeld;
• voert overleg met de overheid;
• behartigt ouderbelangen;
• zet zich in voor een sterke positie
van het christelijk onderwijs.

www.ouders.net

TIP!
Uw kind heeft
nog een hele
schoolcarrière
voor de boeg.
In die periode kunnen ouders wel een
steuntje in de rug gebruiken. Lees daarom
OUDERS & COO Magazine. Voor ouders met
schoolgaande kinderen en vol handige
informatie over opvoeding en onderwijs.

Kijk op www.ouders.net of
bel 0343 513434 voor een proefnummer.

