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Kleutergids  
‘Een sterke basis met ruimte om te schitteren’ 
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Kleutergids 
Naast onze schoolgids is er dit boekje dat u inzicht geeft over het kleuteronderwijs op 
KC Sterrenbosch. In deze gids vindt u informatie over praktische zaken en het 
aanbod voor onze kleuters. De gids kan nieuwe ouders ondersteunen bij hun keuze 
voor KC Sterrenbosch en huidige ouders bij de informatie over het onderwijs van hun 
kleuter.  
 
Wij raden u aan om naast deze kleutergids ook de schoolgids door te nemen. 
Vragen over de kleutergids of de schoolgids kunt u altijd stellen bij de leerkrachten of 
de directie (directie@kcsterrenbosch.nl). U bent van harte uitgenodigd voor een 
kennismakingsgesprek of rondleiding.  

Leefklimaat  
Op KC Sterrenbosch zijn onze schoolregels verdeeld in sterren: 

- Gouden ster: we praten rustig; 
- Paarse ster: we lopen rustig; 
- Blauwe ster: we zijn aardig voor elkaar; 
- Oranje ster: we ruimen onze eigen spullen op; 
- Groene ster: we helpen elkaar. 

De regels zijn terug te vinden in lijsten op de gang en in elke klas. Wij geven onze 
schoolregels meer inhoud door de leefstijl en leer & veerkracht lessen die op het 
lesprogramma staan. We werken elk jaar met de volgende thema’s: 

1. De groep? Dat zijn wij! 
2. Praten en luisteren. 
3. Ken je dat gevoel?                                                         
4. Ik vertrouw op mij. 
5. Iedereen anders, allemaal gelijk. 
6. Lekker gezond. 

 
U wordt via Social Schools op de hoogte gehouden over de thema's en andere 
informatie.  

 
Schooltijden  
Elke dag van 8.30 – 14.00 uur. 
U kunt uw kind binnenbrengen tussen 8.20 – 8.30 uur. De leerkrachten staan bij de 
deur om elk kind met zijn/haar ouders welkom te heten. We vragen u het afscheid 
met uw kind kort te houden en dit voor het klaslokaal te doen. Wij stimuleren graag 
de zelfstandigheid van de kinderen. 
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Praktische zaken  
Binnenkomst: 
Om 8.20 uur mogen de kleuters via hun eigen ingang naar binnen.  Tassen worden in 
de tassenkast gelegd en de jassen worden aan de kapstok gehangen. Drinkbekers 
voor de lunch kunnen in een bak bij de deur gezet worden. Deze zal in de koelkast 
worden bewaard. Om 8.30 uur start de dagopening. 
 
Naar huis:  
De leerkracht loopt voorop met de kinderen naar buiten via hun eigen ingang. Van 
ouders wordt op dat moment verwacht dat ze binnen de poort wachten op hun 
kind(eren). De leerkracht heeft een vaste plek waardoor er overzicht is over alle 
kinderen en de kinderen hun eigen leerkracht makkelijk kunnen vinden als dat nodig 
is.  

Eten en drinken:  
KC Sterrenbosch is een ‘Gezonde School’. Meer informatie hierover vindt u op onze 
website. Voor het 10-uurtje eten we groente en/of fruit met daarbij gezond drinken. 
Zorg ook dat de lunch gezond is. Het drinken kan in de koelkast bewaard worden.  
 
Gym:  
In de gymzaal worden verschillende lessen gegeven: 
- Spellessen 
- Toestellessen  
- Dans 
 
Wij vragen u gymschoenen mee te geven die de kinderen zelf aan kunnen doen 
(met klittenband). De kleutergroepen gymmen minimaal één keer per week en 
maken gebruik van de gymzaal bij slecht weer.  
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Schoolbibliotheek 
De kinderen van Kindcentrum Sterrenbosch gaan iedere week naar onze 
schoolbibliotheek. We gaan er op de vrijdagen naartoe. De kinderen mogen drie 
boeken lenen; twee boeken om mee naar huis te nemen en één boek blijft in de 
klas. Alle kinderen hebben een eigen pasje en krijgen bij de kleuters een eigen tas 
om hiervoor te gebruiken. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Verjaardagen 
Wanneer uw kind (bijna) jarig is, kunt een afspraak maken met de leerkracht voor 
een feestje in de klas. U mag hier zelf bij aanwezig zijn. De kinderen mogen dan 
trakteren en er wordt gezellig gezongen en muziek gemaakt. Ook hierbij vragen we 
om een gezonde traktatie zodat het op school gegeten kan worden, anders gaat 
de traktatie met de kinderen mee naar huis. 
 Wij vragen u om uitnodigingen voor feestjes niet op school uit te delen.  
 

Kalender 
De jaarkalender is te vinden op de website www.kcsterrenbosch.nl. 

Voor- en vroegschoolse educatie (VVE) 
Voor- en Vroegschoolse educatie (VVE) heeft als doel de algemene ontwikkeling te 
stimuleren van kinderen van 2,5 tot 6 jaar. Daarnaast bieden we kinderen die de 
Nederlandse taal niet of matig beheersen extra ondersteuning aan. Via het VVE 
programma werken we samen met het kinderdagverblijf en peuterarrangement om 
ontwikkelingsachterstanden bij kinderen te voorkomen/verminderen. 
 
Binnen ons Kindcentrum werken wij met het programma ‘Startblokken’. Dit is een 
ontwikkelingsgericht programma met spel als basis. Want spelen is leren! Het sluit aan 
bij wat de meeste jonge kinderen zelf willen: ‘groot zijn’, meedoen aan de wereld 
om zich heen en natuurlijk veel leren en nieuwsgierig blijven.  
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De volgende ontwikkelingsgebieden krijgen aandacht:  

• Taalontwikkeling: hierbij gaat het bijvoorbeeld om het vergroten van de 
woordenschat.  

• Beginnende rekenvaardigheid: het leren tellen, leren meten, omgaan met de 
tijd (dagindeling bijv.)  

• Motorische ontwikkeling: er wordt gewerkt aan het ontwikkelen van de grove 
en fijne motoriek.  

• Sociaal-emotionele ontwikkeling: het vergroten van zelfstandigheid, 
zelfvertrouwen en het samen spelen en werken.  

 
Kenmerkend voor startblokken 

• Thema's zijn in Startblokken belangrijk. Jonge kinderen leren door bezig te zijn 
met onderwerpen uit de echte wereld, hun omgeving en verder weg. 
Startblokken speelt daarop in door kinderen te betrekken bij onderwerpen uit 
het leven van alledag. 

• Spelactiviteiten zijn heel belangrijk in Startblokken van Basisontwikkeling. Want 
al spelend leren kinderen alles wat ze nodig hebben om te groeien. 

• Spelactiviteiten in Startblokken van Basisontwikkeling: 
1. spel met ongevormde materialen, zoals zand, water, speelklei 
2. spel met kosteloze materialen en natuurmaterialen 
3. spel waarin gebouwd en geconstrueerd wordt 
4. spel waarin rollen worden ingevuld en spelscripts tot stand komen 

De leerkracht gebruikt deze spelactiviteiten om de beginnende geletterdheid 
en het eerste rekenen te bevorderen. 
 

• In Startblokken is veel aandacht voor de verhalen van de kinderen. 
Bijvoorbeeld verhalen die voortkomen uit spel, aan boeken en teksten of bij 
een thema dat speelt. Ook in het samen lezen van prentenboeken komen de 
kinderen in contact met verhalen. De verteltafel is belangrijk omdat de 
kinderen daarbij verhalen spelen, vertellen en lezen. 

• Onze leerkrachten spelen een belangrijke rol, deze rol heeft betrekking op: 
1. ontwerpen van goede thema's 
2. rijke leeromgeving inrichten 
3. handelingsgericht observeren 
4. spelactiviteiten inzetten 
5. begeleiden 
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Planbord  
Elk dagdeel krijgen de kleuters de ruimte om te spelen of werken. De werkjes van de 
kinderen worden ingedeeld via een planbord. Hierin is ruimte voor de keuze van de 
leerlingen en de leerkracht. Ook wordt er d.m.v. het planbord een stukje 
zelfstandigheid van de kinderen gestimuleerd.  

Kinderen kunnen zelf uit de volgende hoeken kiezen: 

- Spelhoek 
- Bouw- en constructie hoek 
- Creatieve hoek 
- Blauwe kast (ontwikkelingsmateriaal gericht op taal)  
- Rode kast (ontwikkelingsmateriaal gericht op rekenen) 
- Groene kast (ontwikkelingsmateriaal gericht op motoriek) 
- Puzzelkast 
- Leeshoek 
- IPad/ digibord  
- Ontdekhoek 

Daarnaast worden er elk thema hoeken ingericht die bij het thema passen. Zo is er 
de mogelijkheid tot een spelhoek op de gang waar meerdere groepen samen 
kunnen spelen.  
 

Kringgesprekken 
Er zijn dagelijks verschillende kringactiviteiten. Zowel in een grote kring met alle 
kinderen als in een kleine kring op niveau. Hiervoor gebruiken wij de volgende 
methoden: 
 
Taal: 
Fonemisch bewustzijn: Hierin staan de doelen van geletterdheid die de kinderen 
voorbereiden op groep 3. Deze lessen bieden wij binnen het thema aan.  
De letterzak: Elke 3 à 4 weken staat er een nieuwe letter centraal. De kinderen 
brengen van thuis spulletjes mee die bij deze letter passen. 
Lettermuur: Voor de nieuwsgierige kleuters staan er meerdere letters centraal binnen 
een thema. 
 
Rekenen:  
Gecijferd bewustzijn: Hierin staan de doelen van gecijferdheid die de kinderen 
voorbereiden op groep 3. Deze lessen bieden wij binnen het thema aan. 
Cijfermuur: Hierin worden de cijfers op verschillende manieren geoefend.  
 
 
Leefstijl en Leer & Veerkracht: 
Elk jaar wordt er schoolbreed gewerkt aan deze lessen rondom 5 
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thema’s. Dit is een methode voor de sociaal emotionele ontwikkeling, veerkracht en 
welbevinden. Hierin worden ook onze schoolregels verwerkt.  
       
Woordenschat: 
Bij elk thema worden er woorden uitgezocht die passen bij het thema. Deze 
woorden worden verwerkt op onze woordenschatmuur.  
 
Begrijpend luisteren:  
Ter voorbereiding op begrijpend lezen bieden wij begrijpend luisteren aan. Dit doen 
we d.m.v. thematische prentenboeken waarin we kinderen luistervaardigheden 
leren die ze nodig hebben om een tekst te begrijpen. 
 
Engels: 
Engels wordt aangeboden via de methode Groove Me. Hierbij worden de kinderen 
spelenderwijs in aanraking gebracht met de Engelse taal. Zo worden er liedjes en 
diverse spelletjes aangeboden. 
 

Thematisch werken  
Er wordt thematisch gewerkt in de kleutergroep. Dat wil zeggen dat er een aantal 
weken een thema centraal staat. Het kinderdagverblijf en het peuterarrangement 
nemen ook deel aan dit thema. Een aantal thema’s zijn ook kindcentrum breed. Dit 
houdt in dat alle kinderen van 0 tot 13 jaar aan hetzelfde thema werken.  
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Buitenactiviteiten 
 
Buiten spelen: 
Tijdens het buiten spelen observeren de leerkrachten het vrije spel van de kinderen. 
De kinderen worden aangemoedigd om samen te spelen en gebruiken verschillende 
materialen.  
 
 
Schooltuin: 
In de binnentuin is een moestuin. Deze wordt onderhouden door actieve ouders 
samen met de kinderen. 

Uitstapjes  
We vinden het belangrijk om de kinderen niet alleen op school, maar ook 
daarbuiten onderwijs te bieden. Daarom hebben wij jaarlijks verschillende uitstapjes. 
Deze uitstapjes sluiten aan bij het thema. Voor deze uitstapjes vragen wij regelmatig 
hulp aan ouders.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Leerlingvolgsysteem 
De ontwikkeling van de kleuters wordt bijgehouden in het 
observatiesysteem ‘KIJK’. Dit is ons observatie- en registratiesysteem 
waarin er naar verschillende ontwikkelingsgebieden gekeken wordt. 
Tijdens de ouder-/kindgesprekken wordt dit met u besproken.  
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Rapporten en gesprekken 
 
Rapporten:  
De rapporten van de kleuters zijn gericht op de ontwikkelgebieden uit ons 
observatiesysteem ‘KIJK’. Alle ouders van kinderen die langer dan 3 maanden bij ons 
op school zitten worden uitgenodigd voor een gesprek.  
 
Gesprekken: 
Twee keer per jaar worden er ouder-/kindgesprekken gehouden samen met de 
leerkracht. Wij willen hiermee de kinderen medeverantwoordelijk maken voor hun 
leerproces. 
Bij het eerste rapport wordt het welbevinden van uw kind besproken. Bij het tweede 
rapport wordt het welbevinden en de ontwikkelgegevens van uw kind besproken. 
Hierbij krijgt u ook het KIJK-rapport van uw kind. 
Heeft u tussentijds behoefte aan een gesprek? U kunt dit aangeven bij uw eigen 
leerkracht. 

Overgang naar groep 3 
Op KC Sterrenbosch hebben we een protocol voor de overgang van groep 2 naar 
groep 3. Daarin staat beschreven waar een kind aan moet voldoen om deze 
overstap te kunnen maken.  
 
Als de nieuwe leerkracht(en) voor groep 3 bekend zijn, gaan de groep 2 kinderen 
ook een aantal keren met de nieuwe leerkracht(en) oefenen. 

Contact met ouders 
 
Social schools: 
Via deze besloten school-app wordt u iedere week op de hoogte gebracht van 
activiteiten en mededelingen. Als uw kind start krijgt u hiervoor een inlogcode. 

Aanmelden 
Bent u benieuwd of Kindcentrum Sterrenbosch past bij uw zoon of dochter? U bent 
altijd welkom bij ons voor een kennismakingsgesprek en/of rondleiding. Er is een 
rondleiding mogelijk in combinatie met Kanteel voor het voor- en naschoolse 
aanbod. Door het contactformulier op onze website in te vullen kunt u zich hiervoor 
aanmelden. Wij nemen dan zo snel mogelijk contact met u op. Natuurlijk kunt u ook 
altijd mailen naar: directie@kcsterrenbosch.nl  


