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Nuttige links, weetjes en filmpjes over het 
kleuteronderwijs 

Filmpjes 

Met deze filmpjes krijg je een kijk in de 
kleuterklas en kan je je voorbereiden op 
het naar school gaan van je kind.  

  
Veel kijkplezier! 

 
 

• Voor het eerst naar de kleuterklas? Dat is een spannend moment voor jou en je kind. 
Hoe werkt de kinderopvang naar de overstap naar de kleuterschool toe? Hoe vangt de 
kleuterschool je kind op? Met dit filmpje ‘De Overstap’ kijk je van dichtbij mee hoe 
twee kleuters en hun ouders en de overstap naar de kleuterschool beleven. 
 

• Elke ouder wil graag een vlieg zijn in de kleuterklas van zijn kinderen. Wat doen ze daar 
precies? Hoe pakt de juf dat aan? Klasse filmt een dag in de eerste kleuterklas. Van het 
vroege afscheid aan de schoolpoort tot de laatste knuffel om vier uur. Daarna bekijkt 
opvoedingsspecialist Peter Adriaenssens de beelden. Hij laat zich verrassen en legt stap 
voor stap uit waarom de kinderen en de juf doen wat ze doen. Als een vlieg in de 
kleuterklas. Een vlieg in de kleuterklas - YouTube 
 

• In deze reeks ‘Voor het eerst naar school’ kom je meer te weten over: 
▪ Zindelijkheid: hoe je thuis kan oefenen en hoe de school er mee omgaat.  
▪ Wat ouders tegenhoudt om hun peuter of kleuter naar school te sturen 

en wat ouders die het hier moeilijk mee hebben kan helpen. 
▪ Vind je een aftelkalender voor de eerste schooldag en een vertelkaart 

om thuis te praten met je kleuter over school. 
 

• Super Sim helpt je om je kind voor te bereiden voor de kleuterklas met 2 filmpjes. 
Super Sim op het potje  en Super Sim woordjes in de klas.    
 Hierbij ook een checklist Op het potje?  

 

http://www.koogo.be/
https://www.youtube.com/watch?v=gqjl2yQ3rz4&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=I1Lw_0COEC4&feature=emb_title
https://www.klasse.be/reeks/voor-het-eerst-naar-school/
https://www.supersim.be/media
https://www.supersim.be/media
https://791a6e3a-b710-4c3d-9592-f61244d1cc23.filesusr.com/ugd/5e5353_80f7ed7a60b84d21974222216acf9d65.pdf


 Ouderkoepelvereniging KOOGO 
Koepel van ouderverenigingen van het officieel gesubsidieerd onderwijs 

 

2 
KOOGO vzw  Bischoffsheimlaan 1-8   1000 Brussel 

www.koogo.be  

Nuttige links en weetjes 

• Naar de kleuterklas vanaf 2,5 jaar  
o Op deze site vind je informatie die belangrijk is als ouder als je kind naar de 

kleuterklas gaat. 

• Naar het buitengewoon kleuteronderwijs 
o Heb je een kleuter die specifieke zorg nodig heeft door een beperking, dan kan 

die vanaf 2,5 jaar terecht in het buitengewoon kleuteronderwijs. Op deze site 
vind je al je nodige informatie. 
 

• Zindelijkheid 
o Als je kleuter 2,5 jaar is maar nog niet zindelijk, mag hij toch naar de 

kleuterschool. Een school mag wel van jou verwachten dat je aan de 
zindelijkheid van je kind werkt. Met vragen over zindelijkheidstraining kan je 
terecht bij Kind en Gezin - Zindelijkheid 
 

• Elke dag naar de kleuterschool  
o Kleuters zijn pas leerplichtig op 1 september van het kalenderjaar dat ze 5 jaar 

worden. Niet-leerplichtige kleuters moeten dus niet elke dag of de hele dag 
naar school. Toch is het voor kleuters heel belangrijk om zoveel mogelijk deel 
te nemen aan de activiteiten op school. 

o Als deze kleuters afwezig zijn, is strikt genomen geen doktersbriefje of 
verantwoording nodig. Breng de school wel op de hoogte als je kleuter afwezig 
is. Afspraken daarover vind je vaak in het schoolreglement. 
 

• schooltoeslag  
o  Kinderen die kleuter-, lager of secundair onderwijs volgen kunnen rekenen op 

een jaarlijkse schooltoeslag als het gezinsinkomen voldoet aan de 
inkomensvoorwaarde. 

o U ontvangt de schooltoeslag automatisch van uw uitbetaler van het 
Groeipakket tussen september en december. 
 

• Problemen bij het inschrijven   
o Heb je geen plaats voor je kind in de kleuterklas?  Of weigert de school je kind 

in te schrijven? Of heb je vragen, dan vind je hier meer informatie. 
  

• Onderwijskiezer basisonderwijs 
o Deze website is een handige manier om alle scholen terug te vinden.  

 

http://www.koogo.be/
https://www.onderwijs.vlaanderen.be/nl/ouders/naar-school/naar-de-kleuterschool
https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/naar-het-buitengewoon-kleuteronderwijs
https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/naar-de-kleuterklas#zindelijk
http://www.kindengezin.be/ontwikkeling/zindelijkheid/
https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/elke-dag-naar-de-kleuterschool
https://www.vlaanderen.be/de-schooltoeslag-vanaf-schooljaar-2019-2020-groeipakket
https://www.vlaanderen.be/het-groeipakket-nieuwe-kinderbijslag/contactgegevens-uitbetalers-groeipakket-kinderbijslagfondsen
https://www.vlaanderen.be/het-groeipakket-nieuwe-kinderbijslag/contactgegevens-uitbetalers-groeipakket-kinderbijslagfondsen
https://www.onderwijs.vlaanderen.be/nl/problemen-bij-het-inschrijven
http://www.onderwijskiezer.be/v2/basis/index.php
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• Vertelplaten 
o Deze vertelplaten van Klasse helpen je om met je kind te praten over de 

kleuterklas, zowel een plaat in de klas als op de speelplaats.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Verbindend spelen met elkaar 
o Voor mama’s en papa’s van peuters en kleuters, verbindend spelen met je 

kind, hoe doe je dat? - Gezinsbond 

http://www.koogo.be/
https://cdn.klasse.be/wp/wp-content/uploads/2017/02/Klasse_vertelkaart_A4.pdf
https://www.goedgezind.be/peuters-en-kleuters/mama-papa-peuters-en-kleuters/verbindend-spelen-met-je-kind-uitgetest-door-redactrice-nele/?fbclid=IwAR3RnorJgcIRKv7xewMxfs7nJG_R_Zm6gKm-rghspk5_b07F0kTO3VUuUps

