Walem, 14 december 2017

Beste ouders,

Zoals u weet, zullen er in januari enkele kleuters doorschuiven van de Julekesklas naar de Beertjesklas en van
de Beertjes naar de Kikkers of de Zebra’s.
In de kleuterschool tracht men elke kleuter ontwikkelingskansen te bieden op zijn niveau. Tussen een kleuter,
die drie of vier jaar wordt in januari en één die drie of vier jaar wordt in december, zit een jaar verschil in
leeftijd. Op jonge leeftijd maakt dat een groot verschil uit op het vlak van ontwikkeling. Bovendien ontwikkelt
elke kleuter zich op zijn eigen tempo. Het is dan ook niet zo dat de kleuter, zoals in de lagere school, mag
overgaan naar de volgende klas als hij bepaalde vaardigheden ontwikkeld heeft. De kleuterjuf speelt tijdens de
geleide activiteiten immers in op de noden van elke kleuter. Maar ook in de hoeken worden spel- en
ontwikkelingsmaterialen aangeboden van verschillende moeilijkheidsgraad. De juf tracht daarbij de kleuters te
stimuleren in hun naaste ontwikkeling, dit wil zeggen hen steeds een stapje verder te brengen in hun
ontwikkeling.
Vooral in de peuterklas, de eerste en tweede kleuterklas wordt er eerder ontwikkelingsgericht gewerkt. Om de
klasgroottes optimaal te houden voor een kleuteraanpak op maat worden daarom voortaan in de peuterklas en
eerste kleuterklas na de kerstvakantie een aantal kleuters doorgeschoven naar de volgende kleuterklas.
Het is niet omdat een kleuter na kerstvakantie al dan niet doorgaat naar de volgende klas dat hij slimmer of
minder slim zou zijn dan de andere kleuters. We kijken vooral na welke kleuters op dat moment rijp genoeg
zijn om met oudere kleuters in een klasgroep te zitten en of ze geen moeite hebben met veranderingen,
bijvoorbeeld. We willen immers dat elke kleuter zich goed en veilig voelt. Sommige kleuters zullen zich beter
voelen bij hun vertrouwde juf en vriendjes, terwijl anderen geen moeite hebben met veranderingen. Ook
belangrijk is hoe het staat met hun zelfredzaamheid, concentratievermogen en de sociaal-emotionele
ontwikkeling.
Of uw kleuter meer tijd doorbrengt in de eerste, dan wel in de tweede kleuterklas maakt dus weinig verschil.
Uw kleuter zal immers in elke klasgroep een gedifferentieerde aanpak krijgen die afgestemd is op zijn
ontwikkeling. Kleuters die na de kerstvakantie doorschuiven naar de Kikkerklas of naar de Zebraklas zullen
het volgend schooljaar starten in de andere tweede kleuterklas. Voorbeeld: Jantje zit van januari 2018 tot
juni 2018 in de Kikkerklas, dan start Jantje in september 2018 in de Zebraklas. Op die manier is het voor de
kleuters die doorgeschoven zijn na de kerstvakantie, net zoals ieder schooljaar, een nieuwe start in een
nieuwe klas !
Aan het eind van de tweede kleuterklas gaan alle kleuters van hetzelfde geboortejaar weer samen over de naar
de derde kleuterklas, waar er al meer voorbereidend op het eerste leerjaar gewerkt wordt.
De juf zal u tijdens het oudercontact meedelen of uw kleuter al dan niet van klasgroep verandert.

We danken u voor uw begrip en voor het vertrouwen.
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