Klaar voor de start
De toekomstige leerkracht van uw bijna vierjarige kind zal ongeveer twee maanden voor de verjaardag
van uw zoon/dochter, contact met u opnemen om een afspraak te maken. U krijgt dan een uitnodiging
om op school te komen. Zo kunnen uw kind, u en de leerkracht kennismaken met elkaar. Bij dit
bezoek kunt u afspraken maken wanneer uw kind vijf dagdelen komt wennen voor hij vier jaar wordt.
Als uw kind in de laatste maand van het schooljaar, in of vlak na de zomervakantie 4 jaar wordt,
nodigen we uw kind uit voor wenochtenden vóór de zomervakantie.

De opbouw naar 5 volle schooldagen
Het ene kind is het andere niet. Sommige kleuters kunnen heel snel 5 volle schooldagen aan, waar
andere 4-jarige behoorlijk moeten wennen aan alle nieuwe prikkels die ze in een school krijgen.
Vanwege de grote verschillen bij kleuters, hebben we geen vaste opbouw aan uren per week tot aan
de 5 volle schooldagen. Dit is kind afhankelijk en stemmen de opbouw met de ouder af.
Tijdens de wenperiode krijgt zowel de ouder als de leerkracht al een aardig idee over wat het kind aan
kan. We spreken met de ouder af met hoeveel dagdelen het kind start. We gaan standaard uit van 5
dagdelen (elke ochtend), maar ook dit is afhankelijk van wat het kind aankan. We vinden het
belangrijk dat het kind gemotiveerd en blij naar school gaat. Een goede opbouw is hier belangrijk bij.
Met de leerkracht wordt wekelijk de opbouw afgestemd met de ouder, tot dat het kind op de 5 volle
schooldagen zit.
Zelfs na de opbouw van alle dagen school, kan de leerkracht of ouder aan het kind zien dat het heel
erg moe is en dat het beter is om het kind een dag(-deel) thuis te houden. Dit kan op initiatief van
zowel leerkracht als ouder zijn. We zijn samen verantwoordelijk.

