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INFO- & 
 ONTHAALBROCHURE

Beste ouder,

Je peuter komt binnenkort voor het eerst naar school.  
We kijken er naar uit. 

Met deze folder geven we je heel wat info. Je bent altijd 
welkom op school voor vragen of opmerkingen.

We wensen je samen met je peuter een fijn schooljaar toe!



WELKOM IN DE KLAS

KENNISMAKINGSMOMENTEN

Voor je kind start op school, kan je komen kennismaken.  
Je ontvangt hiervoor een uitnodiging.

INSTAPMOMENTEN

Peuters starten op school als ze 2,5 jaar zijn. Dat kan na  
de zomervakantie, herfstvakantie, kerstvakantie, op de eerste 
schooldag van februari, na de krokusvakantie, paasvakantie  
of op de eerste schooldag na Hemelvaartsdag.

Is je kleuter al 3 of ouder, dan kan die op elk moment instappen. 

EERSTE KLEUTERKLAS GEMENGD

Onze peuters en jongste kleuters zitten in gemengde groepen.  
De klasgroep start klein. Na elk instapmoment komen er peuters bij.

Op deze manier verloopt de instap heel rustig. Met de klasjuf  
en oudste kinderen ontdekken de kinderen de klas.



SCHOOLTAS

Geef je peuter of kleuter een 
schooltas mee met daarin:

• fruit in een doosje

• koek in een doosje

• drinkfles met water

• boterhammen in brooddoos

Zorg voor reservekledij. Schrijf 
overal de naam van je kind op.

ZELFREDZAAMHEID + TIPS

De meeste kinderen vinden het reuzefijn om zelf …
de jas en schoenen aan en uit te doen; de schooltas te vullen;  
de brooddoos in de juiste bak te sorteren …  
Je kan dit ook thuis oefenen.

ZINDELIJKHEIDSTRAINING + TIPS

Laat je kind zeker al oefenen om het potje of toilet thuis  
te gebruiken als het er klaar voor is.

Spreek met de juf af wat het best werkt voor jouw kind.  
We werken graag samen aan zindelijkheid!

Heb je vragen of tips nodig? Praat erover met de juf,  
zorgcoördinator juf Christine of brugfiguur juf Celine. 



HOE VERLOOPT EEN DAG  
IN DE KLEUTERSCHOOL?

OP TIJD KOMEN
We verwachten alle kinderen om 8.25 uur op school.  
Te laat komen is niet leuk voor je kind en stoort de klas.

OPEN ONTHAAL EERSTE KLEUTERKLAS
In de eerste kleuterklas is er een open onthaal. Je kan tussen 8.10 
en 8.25 uur je kleuter naar de klas brengen. Je hebt intussen de 
tijd om de leerkracht even te spreken als dat nodig is. Om 8.25 
uur start de schooldag en verlaat je de klas.

DAGVERLOOP
• onthaal in de kring
• spelen en werken
• fruit, drinken en speeltijd
• toiletbezoek
• spelen en werken
• boterhammen eten in de klas; warme maaltijd in de eetzaal
• middagpauze met mogelijkheid tot slapen
• toiletbezoek
• onthaal in de kring
• spelen en werken
• fruit of koek en speeltijd
• kringmoment om de dag af te sluiten



SLAAPKLAS
Je peuter kan tijdens de middagpauze slapen 
in de slaapklas. Geef je peuter een vertrouwde 
knuffel mee die op school mag blijven.

AFHALEN PEUTERS EN KLEUTERS
Om 15.30 uur is de schooldag gedaan.  
Je kan je peuter of kleuter afhalen in de klas. 
Om 15.40 uur gaan de peuters en kleuters die 
niet zijn opgehaald naar de kleuteropvang. 
De betalende opvang start om 16.00 uur.

TURNLES
Je kind turnt 2 keer per week in de turnzaal.  
Zorg die dagen voor gemakkelijke kledij en schoenen. 

VERJAREN 
We vieren de verjaardag van je kind in de klas.  
Als je graag iets meebrengt, spreek je vooraf 
af met de klasleerkracht. 



OUDERS WELKOM OP SCHOOL

KLASVERGADERING
In het begin van het schooljaar organiseren we een infoavond  
voor ouders uit elke klas. De leerkracht vertelt over de klaswerking 
en klasafspraken.

OUDERCONTACTEN
We verwachten je 3 keer per jaar op een individueel oudercontact. 
We bespreken de ontwikkeling van je kind. 
Je kan de klasleerkracht of zorgleerkracht steeds contacteren.  
Dat kan ook telefonisch of via mail.

ACTIVITEITEN MET OUDERS OF GROOTOUDERS
We vinden het heel leuk als ouders in de klas komen helpen.  
We nodigen jullie af en toe uit om deel te nemen aan een  
klasactiviteit: een uitstap mee begeleiden, spelletjes spelen,  
de boerderij openen, een voorleesmoment, een verwenmoment 
voor mama’s of papa’s …
Elk jaar ben je welkom op de kaasavond, de kersthappening,  
het schoolfeest …
Maandelijks is er ’s ochtends een koffiemoment voor alle ouders 
en leerkrachten.





PRAKTISCH

SCHOOLINFO
Je krijgt maandelijks een nieuwsbrief met de activiteiten van elke 
klas en onze school.
Op www.bsvm.be vind je heel wat info. Zo kan je thuis een kijkje 
nemen in de klas of je kind over een activiteit laten vertellen.

SCHOOLKOSTEN
Je ontvangt bij het begin van het schooljaar een lijst met geplande 
uitstappen en de kostprijs hiervan. Ook de tarieven van de opvang 
en maaltijden maken we vooraf bekend.
Je ontvangt elke maand een gedetailleerde rekening.
Jaarlijks ontvang je een fiscaal attest voor de kosten van de opvang.

ZIEKTE 
Als je kind ziek is komt het niét naar school.  
Je verwittigt de school zo snel mogelijk.
Als je kind ziek wordt op school, contacteren we jullie. 
We geven geen medicijnen aan kinderen zonder attest  
van je dokter. 

CONTACTGEGEVENS
Het is belangrijk dat de school beschikt over:

• GSM-nummer van de ouder(s)
• adres
• e-mailadressen van de ouder(s)
Denk eraan om wijzigingen door te geven aan ons secretariaat.



SCHOOLUREN

•  7.00-8.00 uur: betalende opvang
•  8.00-8.25 uur: gratis opvang
•  8.10-8.25 uur: onthaal in de klas (1ste kleuterklas)  

   of speeltijd (2de en 3de kleuterklas)
•  8.25-11.45 uur: klastijd
•  11.45-13.10 uur: middagpauze
•  13.10-15.30 uur: klastijd
•  15.30-15.40 uur: ophalen kleuters in de klas
•  15.40-16.00 uur: gratis opvang
•  16.00-18.00 uur: betalende opvang  

   (maandag, dinsdag, donderdag  
   en vrijdag tot 18 uur, woensdag tot 17 uur) 



CONTACTGEGEVENS 
SCHOOL

Basisschool O.-L.-V.-Visitatie
Elfnovemberstraat 23
9030 Mariakerke

Secretariaat
09 226 76 82 of secretariaat@bsvm.be

Zorg • juf Christine
09 277 23 32 of zorg.kleuter@bsvm.be

Directie • meester Jordan
09  226 76 82 of directie@bsvm.be

www.bsvm.be

www.facebook.com/bsvisitatie


