
Welkom in de klas bij 

juf. Miranda



De klasjuf

Kinderverzorgster



De klas



De klaspop Jules



Hoe ziet een dag eruit in onze klas?

Voormiddag:

 Onthaal en godsdienstig moment

 Waarneming

 Speeltijd

 Bezig zijn met materialen: 
stempelen, schilderen, knippen, 
plakken,…

 Taalactiviteit: verhaal, praten bij 
een plaat, versje leren

Namiddag:

 Gezelschapsspel: memory, lotto, 
domino, ganzenbord / vrij spel

 Kringspel/kringdans

 Andere activiteiten: 
bewegingsopvoeding,muzikale
opvoeding (o.a. liedje leren, 
muziek maken…), geleid spel op de 
Ipad, huishoudelijke activiteit, 
exploratietocht,…



Onthaal

 Morgenlied

 Foto op kenteken zetten

 Kalenders:

 Weerkalender: Welk weer is het vandaag?(juiste kaartje wordt opgehangen)

 Dagen van de week: De knijper wordt op de juiste kleur koker gezet

 De daglijn van Jules: Wat gaan we vandaag doen? (aan de hand van foto’s)

 Godsdienstig moment:

 Kruisteken maken

 Gebedje en liedjes

 Kaarsje uitblazen



Onthaalhoek

Kalenders  

Godsdienst hoekje



Waarneming: thema gebonden

Op ontdekking gaan in de 

klas met materialen, 

themahoekjes maken,…

Er komt iemand op 

bezoek in de klas: 

dokter, verpleegster, 

politie, brandweer,…

Op exploratietocht: 

naar het bos, naar de 

boerderij,…



Eet- en toiletmoment



Speeltijd

 Zelfstandigheid / zelfredzaamheid 
jasje zelf aandoen

mouwen leren juist trekken

jas leren dichtdoen(ritssluiting)

Sociale contacten, samenspelen, 
Vertellen met kamishibai



Bezig zijn met materialen 

Kleuren, schilderen, vingerverven, stempelen, scheuren, 

knippen, prikken, …

Inoefenen van de motorische vaardigheden, aandacht 

voor pengreep

Eenvoudige knutselwerkjes maken bv. met Kerstmis, 

moederdag, …



Verhaal met boek of prenten

Poppenspel

Dramatiseren

Praten bij een plaat

Vertellen met kamishibai

Taalactiviteit



Gezelschapsspel / vrij spel

 Kleurenspelletjes

 Telspelletjes

 Memory: zoek 2 dezelfde kaartjes (identificeren), wat hoort samen? 
(associëren)

 Lotto: leg het juiste kaartje op de plaat (identificeren)

 Domino: leg het juiste kaartje aan begin of einde

 Ganzenbord: weg volgen door gebruik te maken van een dobbelsteen

 …

 Belangrijk: beurt leren afwachten, leren samenspelen, spelregels 
leren kennen 



Voorbeelden spelletjes:



Kringspelen en kringdans

 Zoekspelletjes: bv. Zoek wat een andere kleuter heeft verstopt

 Luisterspelletjes: bv. Waar hoor je het geluid?

 Voelspelletjes: bv. Wat zit er in de voeldoos?

 Muziekspelletjes: bv. Geef een dobbelsteen door op muziek en als de muziek 

stopt een opdracht uitvoeren

 Kringdans: met of zonder muziek een dansje doen in een kring, leren 

rondstappen in een kringetje

 …



Extra info

 Liedjes en versjes: verzamel ze in het mapje dat ze al hebben meegekregen

 Bewegingsopvoeding: dinsdag en woensdag met juf Isabelle

 Verjaardag: feest in de klas / verjaardagstoel/voorverpakte traktatie (coronamaatregelen) 

vrijblijvend boekenbon van boekhandel als klascadeautje

 Woensdag fruitdag: fruit geschild in een doosje dat ze liefst zelf kunnen open doen

 Zakdoekje in de zak

 Tijdens wintermaanden graag wanten (aan een touwtje) i.p.v. handschoenen omdat ze die zelf 

kunnen aandoen



Regels en afspraken

 Samen spelen is samen opruimen / speelgoed leren ordenen

 Kettingsysteem voor kiezen in de hoeken om het aantal kleuters te beperken 

in de hoek(elke hoek heeft een andere kleur kettingen)

 Lief zijn voor elkaar /elkaar niet pijn doen/ speelgoed delen

 Speelplaats: op de blauwe lijn als de bel gaat

 …



Zindelijkheidstraining

 Zindelijk worden begint thuis

 Pamper uit, alleen zo kan je het leren

 Regelmatig op potje zetten

 Reservekleren meegeven (meerdere stuks)

 Ongelukjes horen erbij



Wat zit er in het tasje?

Speeltijd:

Fruit/ koekje en water(in een goed sluitbaar flesje)

Middag:

doos met boterhammetjes/ yoghurt / tomaatjes

drankje 

Doosjes en flesjes die ze zelf kunnen 

open en dicht doen 

Evt. reservekleren



Afscheid nemen

 De juffen staan ‘s morgens aan de poort

 Maak het afscheid kort

 Zeg aan de juf wie je kleuter komt halen als dit

anders is dan gewoonlijk



Hoeken van de klas: poppenhoek



Zandbak



Constructiemateriaal: 



Bouwmat / 

themahoek



Puzzelhoek



Knutselhoek



Kleitafel



Leeshoek



Krijtbord



Waarom naar de kleuterklas?

 Sociale contacten

 Taal (schooltaal)

 Zelfredzaamheid / zelfstandigheid

 Vaardigheden leren

 Geborgenheid ervaren / 

 Zich goed voelen in de klas

 …



Vragen?

Indien er nog vragen zijn, twijfel dan niet ze te stellen.

Bedankt voor jullie bereidheid om deze powerpoint te bekijken.


