schoolkieswijzer
hulp bij je zoektocht naar een kleuterschool voor jouw kind

wat en waarom?
De kleuterschool is een belangrijke stap voor een kind. Natuurlijk wil je het beste.
Waar kan je op letten bij je zoektocht naar een kleuterschool voor jouw kind?
Hieronder vind je enkele vragen. Ze kunnen je inspireren bij je bezoek aan de school.
Op www.ond.vlaanderen.be/onderwijsaanbod vind je een volledig overzicht van alle scholen in jouw buurt:

Mijn vragen
De school voor mijn kind
Wat vindt de school belangrijk?
Wat vind ik belangrijk?
Wat zijn de sterkte punten van de school?
Hoe stimuleert men de kinderen in hun ontwikkeling
en groei naar zelfstandigheid?
Welke aandacht gaat er naar:
• creatief bezig zijn
• motorische ontwikkeling
• taalontwikkeling
• samenspelen
• denkontwikkeling
Op welke wijze houdt men rekening met het tempo
en ritme van elk kind in zijn/haar ontwikkeling?
Kan er binnen en buiten gespeeld worden?
Wanneer, waar en hoe?
Hoe zorgt men voor afwisseling en variatie in het
spel?
Hoe ziet een schooldag eruit?
Hoe verloopt de middagpauze?
Mag mijn kind rusten als het moe is?
Zijn er afspraken voor tienuurtje, middag,
verjaardag, …?

Wat zegt de school?

Mijn vragen

Wat zegt de school?

De school voor mijn kind
Kunnen broertjes/zusjes met elkaar spelen op school?
Kunnen vriendjes in dezelfde klas zitten?
Andere vragen:

De school voor mij als ouder
Hoe informeert de school mij?
• over de algemene gang van zaken zoals afscheid
nemen, afhalen, wat bij afwezigheid, uitstapjes,
activiteiten in de klas, activiteiten voor ouders,
oudercontact, …
• persoonlijke informatie over mijn kind
(bv. heen-en weerschriftje, gesprek met juf of
meester, …)
Hoe kan ik de school informeren of vragen stellen?
Hoe kan ik meedoen aan de werking van de school?
Andere vragen:

De school en de omgeving
Kan ik een rondleiding krijgen:
• Hoe ziet de klas eruit?
•

Hoe ziet de speelplaats eruit?

•

...

Hoe groot zijn de klasgroepen?
Is de school voor mij makkelijk bereikbaar?
Is er busvervoer vanuit de school geregeld? Kostprijs?
Is er opvang mogelijk voor en na de schooluren
(op school of in de buurt)? Kostprijs?
Is er een aanbod van lager onderwijs:
• op school?
• in de buurt?
Andere vragen:

Hoe en wanneer inschrijven?
Vraag na bij de school hoe en wanneer je je kind kan inschrijven. Wij wensen je veel succes.

meer informatie
Kijk voor meer informatie op www.kindengezin.be of bel naar de Kind en Gezin-Lijn: 078 150 100
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