
Infoboekje jongste kleuters 



          Muizen en poezen 

In onze klas zitten 2 leeftijdsgroepen: 
de muizen (peuters) en de poezen (1ste kleuterklas) 

 
Bij het invullen van documenten zal u vaak de termen DAKP en DAK1 tegen komen.  

DAKP = Dalton Kleuters Peuters 

Dit zijn de muizen. 
 

DAK1 = Dalton Kleuterklas 1ste kleuterklas. 
Dit zijn de poezen. 

Accent op versterkt  
taalonderwijs 

Bij de jongste kleuters ligt de nadruk vooral op talensensibilisering en het vergroten van 
de taalvaardigheid in het Standaardnederlands.  

 
Dit gebeurt zowel spontaan als op geplande tijdsstippen.  

Talensensibilisering is een manier om kleuters op een positieve manier in contact te 
brengen met taaldiversiteit.  

Bij talensensibilisering is het niet de bedoeling dat leerlingen een specifieke taal leren, 
maar wel een open attitude ontwikkelen ten aanzien van talen en culturen.  

Het gaat letterlijk om kinderen sensibel, gevoelig maken voor verschillende talen of voor 
taal in het algemeen. 

 
Enkele voorbeelden uit de klaspraktijk: 

 
-dagelijkse vertel– en voorleesmoment in de kring 

-hoekenwerking in de klas:  
leeshoek, verteltheater met themaprenten, computerhoek, luisterhoek, … 

-gedifferentieerde aanpak op gebied van taalstimulering: 
taalzwakkere kleuters worden voorbereid op een verhaal. 

 
-begroeten, liedjes en tellen in andere talen 

-voorlezen van eenvoudige prentenboeken in een andere talen 
-aanbieden van digitale prentenboeken in andere talen in de computerhoek 

-aanbieden van bekende kinderliedjes in andere talen in de luisterhoek 
-nadruk leggen op andere talen en culturen tijdens themagericht werken. 



Verjaardag 
Het vieren van een verjaardag is een feest! 

 
Ouders kunnen vrijblijvend een traktatie meegeven. 

In onze school kiezen wij echter voor een gezond feestje en vragen we beleefd om geen 
snoep (repen), chocolade, chips of frisdrank mee te geven als traktatie. 

 
Mama’s, papa’s, oma’s,... die ter gelegenheid van de verjaardag met de klas een leuke 

activiteit willen doen, kunnen dit met de juf  vooraf afspreken. 
 

U kan ook, volledig vrijblijvend, kiezen voor het TalenTuin-verjaardagsproject. 
 

In de FUN in Kuringen hebben de leerkrachten per klas een cadeaulijst gelegd met zowel 
boeken als didactisch spelmateriaal.  

U kan daar samen met uw kleuter een cadeautje voor de klas aankopen.  
Op de dag van de verjaardag kan uw kleuter het cadeautje voor de klas meebrengen en in 
de kring zijn/haar keuze toelichten , de spelregels uitleggen,... (stimuleren spreekdurf en 

mondelinge taalvaardigheid.  
 

Met een boek of spel als traktatie kiezen wij heel bewust voor het stimuleren van  
de leesbevordering en het spelplezier.  

Op die manier kan de hele klas genieten van nog meer leuke en boeiende boeken,  
didactische spelen en materialen tijdens het hoekenwerk. 

 
Op de eerste schooldag van uw kleuter  ontvangt u een brief met alle informatie over dit 

project. 

                 Jules 

Dit is Jules, de klaspop. 
 

Jules is 2,5 jaar. Hij is 95cm lang en weegt 14 kg. Zijn schoenmaat is 25. 
Jules heeft een rond hoofd. Zijn huidskleur is blank. Hij heeft een grote neus en  
kleine oren. Op zijn hoofd staan zeven zwarte haren. Ook zijn ogen zijn zwart. 
Jules houdt van bewegen, creatief bezig zijn en andere talen leren in de klas. 

 
Dag Jules is een totaalmethode die we bij de jongste kleuters als leidraad gebruiken 

om de ontwikkelingsdoelen van het onderwijs te bereiken. 
Hierbij waken wij sterk over de totaalontwikkeling van de kleuters: 

taal, muzische vorming, wereldoriëntatie, wiskunde, motorische competenties en  
sociale vaardigheden. 

Samen met de juf zorgt Jules voor leuke activiteiten waarbij beleven en ervaringen  
opdoen centraal staan. 



                Kenteken 

Dit is het kenteken van je kleuter in de klas. 
Dit kenteken vind je op allerlei plaatsen terug in de klas: de kapstok, de schooltas, de 

Daltontas, het aanwezigheidsbord, het maatjesbord, de werkjes,... 

Toiletmoment 

Zoals bij alle ontwikkelingen die een kleuter doormaakt, geldt ook hier dat ieder kind op 
zijn eigen tijd zindelijk wordt. De meeste kinderen worden zindelijk tussen 2 en 4 jaar. 

Pampers en ongelukjes zijn in onze klas dus heel normaal. 
 

Heeft uw kleuter af en toe nog een ongelukje, geef dan wat reservekledij mee.  
In onze klas hebben we voor elke kleuter een opbergdoos.  

Ook pampers kunnen hierin opgeborgen worden.  
Zo hoeft uw kleuter dit niet dagelijks mee te sjouwen in zijn schooltas. 

 
Om de zelfredzaamheid van uw kleuter te bevorderen vragen wij u uw kleuter  
gemakkelijke kledij aan te doen. Zo kan uw kleuter zelf naar het toilet gaan. 

 
In onze school brengt elke kleuter bij aanvang van het schooljaar één doos zakdoeken 

en één pakje natte doekjes mee. 
 



Kleuterturnen 

In onze school beogen wij de totale ontwikkeling van uw kind.  
Gezondheid en beweging zijn hierin belangrijke aspecten.  

 
Onze klas gaat op dinsdag en donderdag turnen in de speelzaal van onze school of bij 

mooi weer buiten op de speelplaats. 
Daarom vragen wij u vriendelijk om uw kleuter op deze dagen sportieve kleren en 

schoenen aan te doen. 
 

                 Daltontas 

De kleuters krijgen elke vrijdag hun persoonlijke Daltontas met “heen en weer- mapje” 
mee naar huis. Hierin vindt u informatie over de activiteiten, de planning voor de  

volgende week en alle belangrijke briefwisseling. U kan de tas ook  
gebruiken om het gevraagde materiaal over het actuele thema mee te geven.  

Op maandag wordt de tas altijd terug mee naar school gebracht. 



Op tijd komen 

In Daltonschool De TalenTuin zetten wij onze schoolpoort open voor onze ouders.  
 

Dat wil zeggen dat u uw kind niet moet afzetten aan de schoolpoort, maar dat wij het op 
prijs stellen als u even meeloopt tot aan de klas of tot op de speelplaats. Op die manier 

willen wij het contact met onze ouders verbeteren en de betrokkenheid vergroten.  
 

Vanaf 8u20 zijn de juffen aanwezig om jullie kind op te vangen.  
De lessen beginnen stipt om 8u40. 

 
Bent u met uw kleuter te laat (na 8u40) op school?  

Dan vragen we u om samen met uw kind in de gang van de klas even te wachten tot het 
onthaalmoment voorbij is. (omstreeks 9u00).  

Op die manier kan het onthaalmoment voor alle kindjes ongestoord verlopen. 

Woensdag = fruitdag 

Onze school neemt deel aan het Tutti Frutti-fruitproject, waarbij we elke woensdag op 
school fruit aanbieden. Op die manier willen we het eten van fruit stimuleren.  

Die dag worden er geen koekjes gegeten op school. U kan als tussendoortje fruit of  
indien uw kind geen fruit kan/mag eten  

een gezond alternatief (boterham, melkproduct,...)meegeven.  
 
 

Het project loopt 30 weken en de kostprijs hiervan bedraagt €7 per kind per schooljaar. 
Met behulp van subsidies kan de school het grootste deel van deze kosten dragen. Het 
overige bedrag (ongeveer €3) wordt eenmalig verrekend via de schoolfactuur en wordt 

opgenomen in de jaarlijkse maximumfactuur.  
 

U ontvangt op de eerste schooldag bijkomende uitleg en een deelnameformulier voor uw 
kind. Wij hopen dan ook dat elk kind kan deelnemen aan dit gezonde  

project!  



Eetmomenten 

Gezonde voeding draagt bij tot een goede ontwikkeling van uw kind en in onze school 
willen we hier samen met de hulp van de ouders werk van maken.  

 
Vandaar dat wij bewust kiezen voor:  

 
- water, melk of sojadrank als drankjes. 

- fruit, groente, een gezond koekje of een boterham als tussendoortje. 
- een gezonde boterham in de brooddoos.  

 

In onze klas is er een eetmoment in de voormiddag en een eetmoment in de namiddag. 
 

Om afval en zwerfvuil op school te vermijden en de kosten van de afvalverwerking te 
beperken kiezen wij in onze school voor: 

 
- herbruikbare drinkbussen of flesjes 

- een doosje voor koek of fruit 
- een brooddoos 

 
Mogen wij vragen om de naam (en eventueel de klas) van uw kind duidelijk te vermelden 

op de drinkbus en de brooddoos?  
Alle overige verpakkingen worden steeds terug mee naar huis gegeven. 

Afscheid nemen 

Tijdens de proefdag heeft uw peuter uitgebreid kennis gemaakt met de juf, klas en  
klasgenootjes. Ouders voelen zich vaak schuldig wanneer ze afscheid moeten  

nemen van hun wenend kind.  
 

We hebben echter de ervaring dat, zodra de ouder uit het beeld is, het huilen ophoudt en 
het kind interesse in zijn nieuwe omgeving gaat tonen. We vinden het daarom heel  

belangrijk dat je tijdig en duidelijk afscheid neemt. 



Een dag in de klas 

08u40 Onthaal en kalenders in de kring 
09u00 Klassikale activiteit 

10u20 Hoekenwerk  
10u00 Zelfredzaamheid: eetmoment, toiletmoment, jassen aandoen 

10u20 Speeltijd 
10u40 Hoekenwerk 

11u30 Klassikale activiteit 
11u50 Zelfredzaamheid: verzorgingsmoment, toiletmoment, jassen aandoen 

12u20 Middagpauze 
13u20 Hoekenwerk 

14u00 Opruimmoment 
14u10 Speeltijd 

14u20 Zelfredzaamheid: eetmoment, toiletmoment, verzorgingsmoment 
14u40 Afsluiten van de dag in de kring 

Contractwerk 
Bij de muizen wordt er nog niet gewerkt met het contractbord. Deze kleuters komen nog 
maar pas naar school en krijgen eerst uitgebreid de tijd en de ruimte om zichzelf goed 

te voelen in ons klasje. Bij hen ligt de nadruk dan ook vooral op het vertrouwd raken met 
het naar school komen en met het ritme van een kleuterklas. Sterke muizen die zelf 

aangeven ook een Daltontaak te willen maken en dit aankunnen, worden hierin  

 gesteund en gestimuleerd.  
Zo zorgen we voor de nodige differentiatie in onze  

klasgroep. 
 

De poezen (1ste kleuterklas) zijn al sterker vertrouwd met het klas- en schoolgebeuren. 
De poezen krijgen een week de tijd om 1 Daltontaak af te werken.  

De inhoud van deze taak is altijd speels, wordt uitgevoerd met concreet materiaal en is 
afgestemd op de individuele behoeftes en noden van de kleuter.  

In de loop van het schooljaar wordt hierin sterk gedifferentieerd: naar gelang van het 
niveau van de kleuter wordt het contractwerk verder uitgebreid: 

plannen van de dag waarop ze hun taak gaan uitvoeren, 2 tot 3 taakjes plannen per 
week. 



De computerhoek 
 

In deze hoek kunnen de kleuter op een kindvriendelijke, veilige manier  
kennis maken met ICT.  De verhalen van Jules kunnen er nog een keer bekeken en  

beluisterd  worden.  Na het verhaal kunnen de kleuters in het thema van het verhaal 
allerlei educatieve spelletjes spelen: memory, schaduwlotto, telspelletjes,... 

 

De snoezelhoek 
 

Snoezelen komt van snuffelen (ontdekken) en doezelen (genieten). In de klas worden 
kinderen vaak overspoeld door talrijke prikkels (vallend speelgoed, wenende kinderen, 
enz.) Door de snoezelhoek aan te bieden in de klas kunnen de kleuters, die het wensen, 
zich even terug trekken  uit de drukte van de klas. 
 
 

De zandtafel, de ontdektafel en de boetseertafel 
 

Hier krijgen de kleuters de kans om te ontdekken en te experimenteren.  
Het materiaal op deze tafels is afhankelijk van het thema. 

(takken, herfstvruchten, spiegels, potjes en deksel,...) 
Het manipuleren van deze materialen helpt kleuters dagdagelijkse dingen te ontdekken, 

verwerken , de fijne motoriek en materiaalgevoeligheid te bevorderen. 
 

Het schrijfbord 
 

Hier kunnen de kleuters op een speelse manier hun de basisbewegingen van de  
schrijfmotoriek oefenen.  

Met natte sponzen, verfborstels, krijtjes,… oefenen we de eerste schrijfpatronen 
(cirkels, lijnen, …) 

 
De bewegingshoek 

 
In deze hoek kunnen de kleuters naar hartenlust bewegen: fietsen, ballen, kegelspel,… 

Ook hier wordt het materiaal regelmatig aangepast naargelang het thema. 
 

 

Klaswerking 
In de  klas valt er altijd wel iets te leren.  

 
Hoe klein en onbelangrijk deze momenten op het eerste zicht ook lijken. Bijvoorbeeld: 
het plasmoment. Dit moment stimuleert de zelfredzaamheid (broek open, broek naar 

beneden, zelf op het toilet gaan zitten, broek naar boven, broek dicht,…), handelt in het 
teken van hygiëne, oefent het wachten op hun beurt,… 

 
Alle activiteiten in de klas kunnen onderverdeeld worden in twee groepen.  

Deze komen steeds afwisselend aan bod om de concentratie en betrokkenheid van de 
kinderen te verhogen. 

 
Klassikale activiteiten 

Tijdens klassikale activiteiten gaan alle kleuters samen aan de slag. Deze activiteiten 
vinden meestal plaats in de kring, maar dat kan bv. ook in de zaal, buiten, doorheen de 
klasruimte,… Enkele voorbeelden van klassikale activiteiten zijn: het opstarten van de 

dag (= het onthaal), het afsluiten van de dag (= het slot), liedje aanbrengen of herhalen, 
dansen, verhaal vertellen, poppenspel, kijkspel, gehoorspel,… 

 
Hoekenwerk 

Tijdens het hoekenwerk spelen de kleuters vrij in de hoeken van de klas.  
De hoeken hebben naargelang het thema een gevarieerd en gedifferentieerd aanbod 

zodat de kleuters er op hun eigen niveau zelfstandig aan de slag kunnen. 
Deze activiteiten noemen we zelfstandige activiteiten.  

 
Ook is er telkens een begeleide activiteit.  

Dit is een activiteit met een groepje kleuters dat sterk begeleid wordt door de juf.  
Deze groepjes kunnen onderverdeeld worden in muizen, poezen maar kunnen ook  

gemengd worden afhankelijk van het ontwikkelingsproces van uw kleuter.  
Op deze manier wordt er gericht geobserveerd en kunnen we meer en beter  

gedifferentieerd werken. 



De hoeken in onze klas 
De poppenhoek 

 
In de poppenhoek krijgen de kleuters de kans om handelingen uit het dagelijkse leven 

na te bootsen: eten klaarmaken, afwassen, stofzuigen, strijken,…  
Tijdens verschillende thema’s kunnen materialen toegevoegd worden aan deze hoek 
bv. verkleedkleren van mama in Moederdag, kledij van Zwarte Piet in de periode van 

Sinterklaas, een gieter en plantensproeier in thema De Lente,… Zo kunnen de kleuters 
de nieuwe indrukken verwerken in hun rollenspel. 

  
De knutselhoek 

 
Hier maken we al onze kunstwerken. We werken met verf, lijm, scharen, papier,  

froezelpapier, potloden, wasco,.. Alles waarmee je creatief kan bezig zijn. 
Dit gebeurt meestal onder begeleiding van de juf, maar kan ook zelfstandig. 

Het gaat om activiteiten waarin wordt geschilderd, geknipt, gekleurd, gescheurd,  
gestempeld, getekend,…  

Wat de kleuters hier maken, is wat ze later meenemen naar huis.  
 
 

De constructiehoek 
 

In deze hoek gaan de kleuters aan de slag met allerlei klein constructiemateriaal: 
insteek- en rijgparels, schakels, coloredo, hamertje-tik en gezelschapsspelen zijn in 

deze hoek te vinden. Alle materialen zijn voorzien van foto’s zodat de kleuters  
zelfstandig het materiaal kunnen nemen en opruimen. 

Eén van de belangrijkste afspraken is dat het speelgoed op de tafels blijft liggen.  
Ook moet het speelgoed eerst worden opgeruimd alvorens de kleuters iets anders  

mogen kiezen. Aan de hand van dit materiaal wordt er gewerkt aan sociale  
vaardigheden (samen spelen, beurt afwachten, delen,…), fijne motoriek (steekparels, 

parels rijgen,…), en wiskunde (tellen, sorteren, rangschikken,…) 

De leeshoek 
 

In de leeshoek maken de kleuters kennis met een eerste vorm van “lezen”: boekjes 
rechtop houden, bladeren van voor naar achter, herkennen van letters, elkaar 

“voorlezen”… Ook het spreken wordt er geoefend: de kleuters praten over wat ze zien, 
benoemen prenten,… 

 
De verkeershoek 

 
De verkeershoek bestaat uit grote en kleine auto’s, garages, treinen met sporen,  

autobanen,… Door met auto’s te spelen zijn kleuters bezig met een bepaalde richting te 
volgen in de ruimte, ze leren hun ruimte te verkennen. Ze leggen ruimtelijke relaties  

zoals: deze auto past in deze garage, maar niet in die want die is te klein.  
 

De blokkenhoek 
 

In de blokkenhoek ervaren peuters dat dingen eigenschappen hebben en leren dat ook 
verwoorden: blokken van verschillende grootte, kleur, gewicht, lengte, vorm,…  

Ook werken we hier aan sociale vaardigheden zoals samen leren spelen.  
Rond “wiskunde” wordt er spontaan gewerkt: de blokkentoren nog hoger of langer  

maken. In deze hoek hebben we blokken in alle soorten en maten.  

De luisterhoek 

Met een hoofdtelefoon beluisteren we hier allerlei verhalen en liedjes. Deze verhalen en 
liedjes kunnen de peuters volgen in het bijhorend boekje. Hiermee bevorderen we de 

lees– en luistervaardigheden van onze kleuters. 
 

De puzzelhoek 
In de puzzelhoek hebben we puzzels van verschillende niveaus. Deze niveaus worden 

weergegeven per kleur.  Puzzelen stimuleert de oog-hand coördinatie, de fijne motoriek 
en het inzicht.  


