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• Wanneer inschrijven? NAAR SCHOOL

2. Geef info over hoe ze zich kunnen inschrijven
- Zelf, jullie samen met de ouder, doorverwijzen 

naar scholen of specifieke infoavonden ( vb
k&g,,,,) 

1. Geef info op maat over de inschrijvingsperiode 
van elk kind: 
- broer/ zus , kinderen personeel vroeger dan 

anderen 



Maak zelf een tijdsband.   Schrijf er ook de inschrijvings-
periodes voor onze vakantieopvang bij. 



• Waar naar school?

– Brochures,( k&g schoolkieswijzer), 
websites…

– Verzamel folders van de buurtscholen 

– Informeer ouders over opendeurdagen van 
de scholen 

– “School in je buurt” wil van sommige scholen 
terug echte buurtscholen maken. Ouders 
bezoeken en kiezen samen scholen in de 
buurt. Dit initiatief organiseert zowel 
infoavonden als bezoekrondes in een aantal 
scholen.  Meer info op 
www.schoolinjebuurt.be.  Licht uw ouders in 
over dit initiatief. 

– Geef ouders advies om ook buiten de open-
deurdagen een bezoekje te brengen aan de 
school en de klas. 

http://www.schoolinjebuurt.be/


1. Visualiseer met foto’s het plan van de buurt met de 
scholen erop.

2. Nodig leerkrachten en brugfiguren ook uit op feesten 
door uw eigen voorziening georganiseerd. 

3. Ga zelf naar opendeurdagen van de school.

4. Neem deel aan de bezoekenronde georganiseerd door 
“School in je buurt”



Wanneer naar school? 
– Bespreek met ouder(s) wanneer ze de 

overgang wensen.

– Geef advies op basis van: 

• Kindportret (ZiKo-Vo)

• Voor het eerst naar school (Stad Gent 
O&O) 

• Brochure K&G:  “Naar school: Hoe bereid 
je je kind voor?”

• Geef overzicht van verschillende start 
mogelijkheden : Bvb. ½ tijds, 1 dag op en 
af, … 

Taak voor aandachtsbegeleider



1. Zet je instapmomenten op je tijdsband

2. Zet de opendeurdagen van de verschillende scholen 
en/of de data van de scholenbezoeken ronde er ook 
bij. 



• Algemeen
- Geef geen informatie over een kind door aan school of STIBO 

zonder ouders hierin te bevragen.
- Zorg voor een goed contact met de school: wederzijdse info
- Lees boekjes over naar school gaan  ( boekentrolley, Pbdiko, 

bibliotheek, boekhandels, kringloopwinkel)
- Visualiseer op een plan van de buurt de scholen en kleef naast 

de school de foto’s van de kinderen die naar school zullen gaan. 
Bevraag aan de ouders of dit mag.

- Geef de kinderen die niet in de buurt naar school gaan ook een 
plek op het plan

WENNEN



1. Vraag aan ouders die op vakantie gaan naar het 
buitenland, of ze anderstalige boekjes rond overgaan 
naar school willen/ kunnen meebrengen. 

2. Je kan gebruik maken van een pop om het kind op een 
speelse manier voor te bereiden op de overgang naar 
school. ( meer info pop Wannes: www.abimo-uitergerij.be ) 

3. Nodig ouders uit (anderstalige) boekjes te komen lezen 
over het naar school gaan. 

4. Geef de boekjes die je samen hebt gelezen met de 
peuters mee aan ouders. 

http://www.abimo-uitergerij.be/


5. Speel het spel uit Klasse voor ouders. Je 
kan dit uitbreiden met foto’s van je 
eigen voorziening en kleuterklas. 



• Overgang school

– Informeer bij de school over 
bezoekjes aan de kleuterklas en 
geef de info aan de ouders mee.

– Bied de mogelijkheid om als 
aandachtsbegeleider mee te gaan 
met ouder en kind naar de school. 

– Voor een aanpalende school: Plan 
een aantal wenmomenten aan de 
klas in met een paar kinderen 
(Ook al is er maar één kindje dat 
op dat moment over gaat naar 
school. )

WENNEN



1. Dit is ook mogelijk voor andere scholen. 

2. Neem/vraag foto’s van de klas en de nieuwe juf/meester.

3. Bekijk met de kinderen de foto’s van de klas en/of 
juf/meester of gebruik ze in een spel.

4. Nodig de leerkracht uit in je voorziening.

5. Organiseer een studiedag in een school om ook op andere 
momenten kennis te maken met de school



• Overgang STIBO

– STIBO-begeleiders zijn betrokken bij 
de werking van het kinderdag-
verblijf: inspringen in de leefgroep, 
afhalen of brengen van de peuters 
van/naar de klas,…

– We doen gezamenlijke activiteiten 
met ouders en kinderen. (bv. 
Nieuwjaarsreceptie, zomerpicknick)

– Plan gezamenlijk een gesprek met de 
ouders om info over de kinderen die 
overgaan uit te wisselen. 

– Plan een aantal wenmomenten in 
het STIBO voor de peuters die 
overgaan. 

WENNEN



1. Ga regelmatig met een groepje kinderen spelen in de STIBO-
lokalen zodat de omgeving vertrouwd wordt. Meerwaarde : 
iemand van de STIBO is hierbij aanwezig.

2. Laat kinderen wennen aan de STIBO in de vakantieperiode 
:mlm



Nu ben ik er 
klaar voor !


