
 

De kleutertijd op de Alexanderschool 
(Wegens Corona gaan sommige dingen anders dan dat ze gebruikelijk gaan.) 

 

 

 

 

  



Vooraf 
Met deze brochure willen we u informeren over de dagelijkse gang van zaken in de 

kleutergroepen. Hiermee geven we een aanvulling op de informatie die u kunt vinden in de 

schoolgids op onze website1 en aanvullend op de jaarlijkse informatieavond. Alle ouders 

worden aan het begin van het jaar uitgenodigd voor de informatieavond (ook wanneer uw 

kind gedurende het jaar zal starten). 

 

Schooltijden 
Maandag:  08:30 - 14:45 uur 

Dinsdag:  08:30 - 14:45 uur 

Woensdag:  08:30 – 12:00 uur 

Donderdag:  08:30 - 14:45 uur 

Vrijdag:  08:30 - 14:45 uur 

 

Hoe ziet een schooldag eruit? 
08:20 – 08:30 uur - Brengen 

• Bij binnenkomst jas en tas aan de kapstok bij het naamkaartje van uw kind hangen. 

• Wanneer uw kind die dag gebruik maakt van de buitenschoolse opvang, kunt u dit 
doorgeven aan de leerkracht. Vaste BSO dagen worden genoteerd.  

• 10 uurtje en de lunch in de daarvoor bestemde bakken leggen, die staan naast de deur 
van het lokaal. 

• Zoek met uw kind zijn of haar stoeltje in de kring of naamkaartje op de tafel. 

• Deuren sluiten om 08:30 uur. 
 

08:30 – 12:00 uur - Lesactiviteiten 

De ochtend start met de weekendkring of zelfstandig werken aan tafelgroepjes. 
 

12:00 – 12:45 uur - Broodje eten in de klas met de leerkracht en buiten spelen. 
 

12:45 – 14:45 uur - Middagactiviteiten 
 

14:45 uur - Ophalen of BSO (Buiten Schoolse Opvang) 

 

Belangrijk 
Als u met de auto komt willen we u er aan herinneren dat er niet geparkeerd mag worden 

bij de gele strepen aan de voorkant van de school. Dit in verband met de veiligheid van 

alle kinderen. Let ook op de uitritten van de bewoners rondom de school.  

Ook in verband met de veiligheid mag er niet gefietst worden op het schoolplein. De 

kleuters mogen hun fietsen aan de hand meenemen en bij het kleutergebouw neerzetten. 

 

  

 
1 www.alexanderschool-skovv.nl/praktisch/schoolgids/ 



Wat moet u meenemen? 
• Een tas met daarin een 10-uurtje, bij voorkeur fruit en/of groente, en drinken en brood 

en drinken voor de lunch. Alles moet voorzien zin van een naam. Hiervoor zijn online 

eventueel (vaatwasser bestendige) naamstickers te koop. 

• Eventueel een gymtas met daarin een sportbroek en shirt of een gympakje en 

gymschoenen met een goed profiel, die het kind gemakkelijk zelf kan aan- en uitdoen 

(bijvoorbeeld met klittenband). Graag de gymkleding ook voorzien van naam. Bij 

voorkeur een gymtas met normale schouderbanden (geen touwtjes) op de schouders. U 

kunt de gymtas aan de kapstok op school laten hangen of alleen meenemen op de 

dagen dat er gymles is. 

Ophalen van school 
Kleuters kunnen opgehaald worden bij de buitendeur van hun klaslokaal. Deze bevinden 

zich allemaal op een andere plek, zodat de leerkracht overzicht kan houden en duidelijk 

kan zien dat het kind daadwerkelijk door de juiste (groot)ouder(s) wordt opgehaald.  
 

Kleuters worden nooit zomaar aan iemand meegegeven. Mocht uw kind door iemand anders 

worden opgehaald is het wenselijk dat dit van te voren gemeld wordt bij de leerkracht. 

Mocht dat onverhoopt nodig zijn, is een berichtje in de Social Schools app (zie hieronder) 

een mogelijkheid. 

Ziek/afmeldingen 
Als een kind ziek is kan dit telefonisch of via Social Schools worden gemeld. Voor de 

overige afmeldingen heeft het doorgeven via Social Schools of mail de voorkeur, dan 

kunnen leerkrachten het altijd terugvinden. 

Social Schools 
Vanaf de dag dat een kind 4 jaar wordt kunnen ouders toegang krijgen tot de 

communicatie-app Social Schools2. Deze is te downloaden van Google Play of de App store. 

Er bestaat ook een webversie. 

Een leerkracht stuurt per e-mail een uitnodiging met een koppelcode. Om de koppelcode 

te gebruiken klikt u op de link "koppelcode gebruiken" in de mail. Was u al ingelogd op 

Social Schools? Dan hoeft u alleen nog te bevestigen dat u deze rol aan het account wilt 

koppelen. 

 

Was u niet ingelogd? Dan komt u vervolgens op een pagina waarop u twee keuzes krijgt: 

1. Inloggen - gebruik deze optie als u al een account op Social Schools hebt en de rol 

wilt toevoegen aan uw bestaande account. Na het inloggen kunt u bevestigen dat u 

de rol aan het bestaande account wilt koppelen. Is het een nieuwe rol op een 

nieuwe school? Dan wordt u gevraagd om je profiel voor de nieuwe rol aan te 

vullen. 

2. Maak account - gebruik deze optie als u nog geen Social Schools account hebt. 

 

 

   

 
2 www.socialschools.nl/school-app/ 



Aanvullende Informatie 

Lesactiviteiten  
Op maandag starten de kleuters met de weekendkring. De kinderen hebben d.m.v. een 

naamkaartje een stoel toegewezen gekregen. De kleuters mogen direct op hun eigen plek 

in de kring gaan zitten, zodat de leerkracht om 8:30 uur kan starten. Op de andere dagen 

van de week starten de kleuters met een inloop. De kinderen gaan dan zodra zij 

binnenkomen naar de tafel waar hun naamkaartje bij ligt en mogen direct starten met het 

werkje dat daarop klaarligt. De kinderen werken daar zo zelfstandig mogelijk aan de 

opdracht, eventueel kunt u uw kind op weg helpen wanneer u hem/haar aan de tafel 

plaatst. Een aantal kinderen starten bij de leerkracht aan de instructietafel. In deze 

‘kleine kring’ krijgen kinderen instructie of zij doen samen met de leerkracht een spel. De 

leerkracht geeft uitleg over een nieuwe activiteit, of gebruikt dit moment om extra 

uitdaging of extra uitleg aan kinderen te bieden.  

De kleine kring duurt maximaal 15 minuten. Direct om 8.30 uur kunnen beginnen is daarom 

fijn. Tot ongeveer 8.45 uur werken de kinderen aan de opdrachten van de inloop. Dan 

ruimen zij met elkaar de materialen op en start de ‘grote kring’. In de grote kring worden 

verschillende activiteiten gedaan: taal, rekenen, muziek, drama, levensbeschouwing, enz. 
 

  

  

10-uurtje 
Na het werken is het tijd om wat te drinken en te eten; het 10 uurtje. Dit is ook een 

moment waarop wordt voorgelezen, een versje wordt geoefend of een spelletje kan 

worden gedaan. 



De middagpauze 
De leerlingen eten samen met de leerkracht de meegebrachte lunch en gaan daarna een 

kwartiertje buiten spelen.  

Het middagprogramma 
’s Middags werken we meestal volgens hetzelfde stramien als het ochtendprogramma. Er 

wordt in de middag niet meer in de groep gegeten en gedronken. 

De schooldag zit erop  
Om de zelfstandigheid van de kinderen te stimuleren, leren wij ze om hun bekers, bakjes, 

jassen, tassen en al hun andere spullen zelf op te ruimen en na schooltijd zelf te pakken 

om mee te nemen naar huis of naar de BSO. Dan weten ze vaak ook beter wat ze mee 

hebben.  

Ook aan het einde van de schooldag hopen we dat alle ouders rekening houden met de 

afspraken over het parkeren van de auto en het niet fietsen op het plein, dat ook voor de 

leerlingen geldt. 

Buitenspelen 
Wanneer de weergoden meewerken gaan we aan het einde van de ochtend naar buiten. 

In de schuur bij het kleutergebouw staan diverse materialen waarmee de kinderen mogen 

spelen: van fietsen en steppen, tot “paardenteugels”, planken en springtouwen. Soms 

spelen we ook zonder dit aanbod van materialen, om de creativiteit van de kinderen te 

prikkelen en ze zelf iets te laten bedenken.  

Gymnastiek 
De ontwikkeling van de grove motoriek wordt niet vergeten. Jonge kleuters hebben veel 

beweging nodig. Buitenspelen is een belangrijk onderdeel van ons dagelijkse programma. 

In ons eigen lokaal, de gymzaal en op het schoolplein besteden we elke dag aandacht aan 

diverse bewegingsvormen. De vakleerkracht gymnastiek biedt ons hierbij de nodige 

ondersteuning. 

 

  

Weeksluiting 
Wanneer je al spelend het een en ander hebt geleerd, is het natuurlijk fantastisch 

wanneer je dit ook aan anderen mag tonen. Dit kan binnen de vertrouwde omgeving van de 

eigen groep, maar ook tijdens de gezamenlijke weeksluitingen op vrijdagmiddag. Kinderen 



treden dan op voor hun medeleerlingen met bijvoorbeeld een toneelstukje, een lied of een 

versje. Meestal vinden de weeksluitingen plaats in de hal van het hoofdgebouw, soms is er 

een aparte weeksluiting voor groep 1 t/m 3 in een lokaal van het kleutergebouw. Ouders 

zijn van harte welkom om hierbij te aanwezig te zijn.  
 

  

Verjaardagen 
Vanaf de 5e verjaardag is het gebruikelijk om deze te vieren in de klas en daarbij een 

traktatie uit te delen, bij voorkeur enigszins gezond. Daarna mag het jarige kind met een 

vriendje de klassen rond om de andere leerkrachten te trakteren en een verjaardagswens 

op hun kaart te laten schrijven. Deze kaart ontvangt het kind van de eigen juf.  

De 4e verjaardag wordt nog niet op school gevierd, zodat het kind eerst even kan wennen 

aan de nieuwe klas en situatie. 
 

Kinderen krijgen per schooljaar al gauw 30 traktaties. Dat mag ook, want jarig zijn is 

feest! Maar bij ons op school vragen we ouders wel om de traktaties klein te houden en 

niet te calorierijk te maken. Geschikte traktaties zijn bijvoorbeeld groenten en fruit in een 

leuk jasje of kleine porties van producten die niet teveel caloriën bevatten, zoals een 

rozijnendoosje, een handje naturel popcorn, soepstengel, klein koekje of een minirolletje 

of zakje met kleine (suikervrije) snoepjes of dropjes. 

Zindelijkheid 
Het is in principe de bedoeling dat een kind zindelijk is als het op school komt. Natuurlijk 

kan er een ongelukje gebeuren en bij het ene kind gebeurt dat in het begin vaker dan bij 

het andere. Er mag een tasje met een eigen verschoning aan de kapstok gehangen worden, 

maar wij hebben op school ook kleren in geval van nood. Het is wenselijk als kinderen zelf 

kunnen afvegen na het toiletbezoek. Het afvegen is soms nog een probleem en dan helpen 

we een aantal keer, maar ook daar laten we kinderen al snel zelf mee oefenen. 

  



Werkmethoden 
Kleuters zijn al spelend bezig om de wereld om zich heen te ontdekken. Het echte spelen, 

zonder opgelegde normen, heeft een grote waarde voor het latere leren. Een kind dat 

bijvoorbeeld in de bouwhoek speelt, doet ervaringen op met grootte, gewicht, evenwicht, 

verhoudingen. Een kind in de poppenkast durft zich gemakkelijker en vrijer te uiten in 

taal. Zo zijn er dagelijks diverse activiteiten waarbij de kleuters al spelend leren. Tijdens 

de werklessen komen er diverse zaken aan bod zoals: 

• vouwtechnieken, knippen en plakken 

• werken/experimenteren met constructiematerialen 

• techniek 

• opdrachten om de fijne motoriek te oefenen en te ontwikkelen 

• reken- en taalspelletjes 

• sensomotorische activiteiten 

• ontdekkend leren 

 

Als leidraad voor dit spelend leren maken we gebruik van bronnenboeken en methodeboeken 

waaruit we onze inspiratie, ideeën en/of opdrachten halen. We maken daarbij gebruik van 

Kleuteruniversiteit3, die thematische lesmaterialen maakt op basis van prentenboeken.  

 

  

  

 

 
3 www.kleuteruniversiteit.nl 



Individuele ontwikkeling 
Wij observeren en registreren systematisch de ontwikkeling van ieder kind, middels het 

volgsysteem ‘Leerlijnen jonge kind’. Aan de hand daarvan bepalen wij welke activiteiten 

we aanbieden.  

 

Voor de leerlingen van groep 1 gelden andere doelen dan voor groep 2. De resultaten 

worden drie keer per jaar besproken met de intern begeleider tijdens een 

groepsbespreking. 
 

  

Schrijven 
We besteden ook aandacht aan het schrijven. We oefenen bijvoorbeeld de 

pen/potloodgreep met behulp van oefenbladen met schrijfpatronen, een speelse manier 

om de fijne motoriek te oefenen. Hiervoor gebruiken we de methodes Pennenstreken4 en 

Schrijfdans5. 
 

  

Levensbeschouwing 
Als je later groot bent, wil je ook wel overal een eigen mening over hebben en overal over 

kunnen meepraten. Met behulp van de methode Hemel en Aarde6 stellen we in blokken van 

zes tot acht weken een bepaald levensbeschouwelijk thema centraal. Ook nu weer op een 

speelse manier. Enkele voorbeelden van deze thema’s: ‘water’, ‘raar’ en ‘bang’. 

 
4 https://www.zwijsen.nl/lesmethoden/pennenstreken 
5 www.schrijfdans.nl 
6 https://www.hemelenaarde.nl/ 



Sociaal-emotioneel 
Sinds het schooljaar 2017/2018 werken we aan een doorgaande lijn voor de sociaal-

emotionele ontwikkeling volgens de visie van Klasse(n)kracht7, een methode om 

groepsvorming in de klas actief te begeleiden. Iedere groep bedenkt aan het begin van het 

jaar een missie, en daarna worden er afspraken gemaakt en regels vastgesteld om die 

missie te bereiken.  

Tienminutenavonden 
Twee per jaar worden er tienminutenavonden gepland. In deze gesprekken wordt u op de 

hoogte gebracht van de voortgang van uw kind. Mochten er tussentijds problemen en/of 

vragen zijn dan kunt u altijd een gesprek aanvragen met de leerkracht en/of de IB-er 

(Interne Begeleider). 

Startgesprek 
Zes tot acht weken na de start van uw kind op school wordt u uitgenodigd voor een 

startgesprek bij de leerkracht. Hierin wordt globaal besproken hoe de start van uw kind in 

de groep verlopen is. 

Meeneemdag 
Bij de kleuters is er eens per week meeneemdag. Op deze dag mag uw kind iets meenemen 

van huis waarmee hij of zij graag zou willen spelen of zou willen laten zien. De dag kan per 

klas verschillen en is na te vragen bij de leerkracht. 

BSO 
Na schooltijd biedt de school de mogelijkheid tot Buitenschoolse Opvang (BSO). 

Ook de informatie over deze voorziening vindt u in de schoolgids en de schoolkalender. 

Communicatie en ouderhulp 
In een schooljaar zijn er diverse activiteiten waarbij we de hulp en expertise van 

(groot)ouders erg goed kunnen gebruiken. Deze hulp varieert van schoonmaak, onderhoud 

en klussen (in het schoolgebouw of de tuin) tot het gebruikmaken van specifieke expertise 

bij schoolprojecten en begeleiding bij uitjes (van groepsniveau tot schoolniveau). 
 

Leerkrachten of klassenouders zullen aangeven welke hulp ze op welk moment goed 

kunnen gebruiken. Het belangrijkste communicatiekanaal hierbij is Social Schools.  
 

  

 
7 http://www.klassenkracht.nl/ 



Klassenouders 
Per klas zijn er één of twee klassenouders per schooljaar. Deze ouders zullen de leerkracht 

helpen bij de organisatie van uitstapjes, andere ouders om hulp vragen en (hulp vragen 

voor) luizenpluizen van de kinderen.  

De klassenouders zullen de andere ouders op de hoogte houden van alle data, thema’s in 

de klas, uitstapjes, bezoekers, weeksluitingen en andere belangrijke mededelingen, 

wanneer de leerkracht hier behoefte aan heeft. De leerkracht communiceert ook al veel 

van dit soort activiteiten via Social Schools, de deur van het klaslokaal en/of door 

persoonlijke benadering. U kunt ook voor vragen bij de klassenouders terecht. 

 

Er zijn naast Social Schools diverse andere communicatiekanalen: 

• E-mail van leerkracht, klassenouders of directeur 

• Een mededeling op de deur van het lokaal van uw kind 

Gevonden voorwerpen 
Naast de ingang van het kleutergebouw staat een bak met gevonden voorwerpen. 

Tenslotte 
Juist door al deze hulp en ieders inzet kunnen we gezamenlijk optimaal onderwijs bieden 

in een aantrekkelijke omgeving. Een gedicht met een gevoel dat we onze leerlingen graag 

willen meegeven. 

  

tekst - joke van leeuwen 

beeld - rené windig 

 



 
 

 

 

 

St. Alexanderschool, Acacialaan 32a, 6721 CP Bennekom  

0318-430340 / info.sa@skovv.nl / www.alexanderschool-skovv.nl 


	De kleutertijd op de Alexanderschool
	Vooraf
	Schooltijden
	Hoe ziet een schooldag eruit?
	Belangrijk
	Wat moet u meenemen?
	Ophalen van school
	Ziek/afmeldingen
	Social Schools

	Aanvullende Informatie
	Lesactiviteiten
	10-uurtje
	De middagpauze
	Het middagprogramma
	De schooldag zit erop
	Buitenspelen
	Gymnastiek
	Weeksluiting
	Verjaardagen
	Zindelijkheid
	Werkmethoden
	Individuele ontwikkeling
	Schrijven
	Levensbeschouwing
	Sociaal-emotioneel
	Tienminutenavonden
	Startgesprek
	Meeneemdag
	BSO
	Communicatie en ouderhulp
	Klassenouders
	Gevonden voorwerpen
	Tenslotte


