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Afspraken voor alle personeel* 

De Kraal Centrum  kleuteronderwijs 

Schooljaar 2018-2019 

 

 
 

 
 
 
 
 

* ook tijdelijk personeel zoals stagiairs, interims, 
ondersteuningsnetwerk,vrijwilligers … 
 
 
 
 
 
 

1 Bereikbaarheid voor ouders  
Collega’s zorgen ervoor dat ze voldoende bereikbaar zijn voor ouders.  

Aangenaam voor ouders is als de lkr. ‘s morgens aan de poort hun kls. 
verwelkomen, door de juffen die bewaking hebben.  

Lkr. zijn zeker na school bereikbaar voor de ouders en indien mogelijk voor 
school.  
Lkr. moeten een kwartier voor en een kwartier na een klasdag aanwezig zijn op 

school.  
 

Ouders van nieuwe kleuters mogen de eerste week hun kinderen mee naar de 
klas brengen.  
Lkr. zorgen ervoor dat de kleuters onder toezicht van hen blijven en dat de 

ouders ‘het niet te lang trekken’.  
Annick of Marjan sluiten ’s morgens de poort. 
 

2 Naar de klas en naar huis  
 

▪ Als de bel gaat om naar de klas te gaan, komen de kleuters  aan hun 
’klasbank’ op de speelplaats. Ze maken per 2 naast mekaar een rij. Na de 

bel volgt er een liedje ,wanneer het liedje stopt staan de kleuters flink in 
de rij en gaan rustig  naar binnen. Van de oudere kleuters wordt meer 

gevraagd dan van de jongere kleuters .  
▪ Als de bel gaat  om naar huis te gaan, komen de kleuters samen met hun 

juf naar buiten. 
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▪ Kleuters  gaan tot aan hun klasbank en blijven daar zitten. Ze worden daar 

door de ouders opgehaald. De lkr. heeft toezicht over haar kleuters tot 
15.35 uur.  

▪ De kleuters  die dan nog op school zijn leggen hun jassen en boekentassen 
op de bank.  

▪ De lkr. die toezicht heeft aan de poort, vertrekt pas als de begeleider van 

Hibhop op de speelplaats aanwezig is.  

▪ Leerkrachten geven het goede voorbeeld: het fluohesje van de school is er 
ook voor jullie. Zeker bij een uitstap met je klas trek jij het ook aan. Wanneer 
we ’s ochtends bewaking doen, dragen we ons fluohesje, zo herkennen de 
kleuters en ouders ons direct. 

 
 

3  ‘s Middags eten  
De kleuters die ’s middags thuis gaan eten, worden in de klas afgehaald. 

De kleuters eten in de klassen. Bij de 2.5 en 3 jarigen is er een helper van de 
lagere school, die de juf meehelpt en de tafels proper maakt na het eten en de 

jassen helpt aandoen bij de kleuters. 
 
 

4 Toezichten tijdens speeltijden en middagpauze  
 

Leerkrachten met toezicht  
 

▪ beginnen hun toezicht stipt op tijd. Ze spreken af wie waar toezicht houdt 

(wc’s, speelplaats, zandbakken )  en blijven niet per twee staan praten, 
maar wandelen over de speelplaats!  De ‘verborgen’ stukjes speelplaats 

(o.a. achter heuvel aan de straatkant, ...) worden niet vergeten. Wie 
toezicht heeft speelt niet mee.  

▪ ’s Morgens staat er 1 lkr. aan de poort en wandelt er 1 lkr. op de 

speelplaats. 
▪ houden streng toezicht in de wc’s. 

▪ geven aan mekaar door welke kinderen extra aandacht vragen.  
▪ informeren elkaar over voorvallen, bepaalde dingen die belangrijk zijn om 

weten voor de betreffende juf van de kleuter.  

▪ regelen wie hen zal vervangen als ze op voorhand weten dat ze hun 
toezicht niet kunnen doen.  

▪ laten kleuters  tijdens speeltijden/middagpauze niet toe in het 
kleuterpaviljoen of in de klassen.  

▪ Zieke kleuters  worden niet alleen in de klassen/ het kleuterpaviljoen 

gelaten. Ze blijven in de klas onder toezicht van de juf of in de 
leerkrachtenkamer.  

▪ als het regent, zorgen de lkr. dat alle kinderen onder de luifel spelen.  
▪ maken kleuters  attent op het proper houden van de speelplaats, en 

zorgen ervoor dat kleuters  de vuilbakken niet als onderzoek plek  

benutten.  
▪ verbieden kleuters  op de hekken of op de pilaren te klimmen.  

▪ Kleuters die zich niet aan de afspraken houden krijgen een time-out op 
een bank.  
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Leerkrachten zonder toezicht  
  

▪ Leerkrachten die in de leerkrachtenkamer zitten zijn medeverantwoordelijk 
voor de goede gang van zaken op de speelplaats.  

▪ Bij gevaarlijke situaties voor de kleuters, huilende kinderen die niet 

opgemerkt worden door de collega’s met toezicht, nemen de lkr. hun 
verantwoordelijkheid zoals een goede moeder zou doen.  

▪ Lkr. zonder toezicht laten kleuters  tijdens speeltijden/middagpauze niet 
toe in het kleuterpaviljoen of in de klassen.  

▪ Lkr. zonder toezicht vangen kleuters op die gekwetst zijn of pijn hebben of 

nemen even het toezicht van de dienstdoende collega over zodat deze 
voor de betreffende kleuter kan zorgen.  

▪ Lkr. zorgen ervoor dat ze op tijd buiten zijn als de speeltijd/pauze om is.  
Dit geeft het goede voorbeeld en meteen duidelijkheid aan de kleuters                       

dat de speeltijd/pauze ook echt om is.  
   
Alle lkr. controleren na iedere speeltijd/middagpauze dat ze alle kleuters van hun 

leefgroep mee naar de klas nemen. Dit is de verantwoordelijkheid van de juf en 
niet van de kleuter.  
 
 
 

5 Orde en netheid op de speelplaats  
 

De kleuters rapen de papiertjes die op de speelplaats liggen op na de laatste 
speeltijd. 
Taakverdeling onder de leefgroepen. Zie aparte planning. 
 
 

6 Tijdens de seizoenen  
  
zon  

▪ Bij felle zon vragen we de ouders de kinderen een ‘zonnehoedje’ mee te 
geven en hen ’s morgens met zonnecrème in te smeren. ’s Middags 

smeren de lkr. de kleuters in.  
▪ Bij felle zon zorgen de lkr. ervoor dat de kleuters  niet te lang in de zon 

spelen. Huidkanker vindt nog al eens zijn oorsprong in te veel zon tijdens  

de kinderjaren.  
 

koude  
Er wordt afgesproken dat bij felle koude de (jongste) kleuters tijdens 
speeltijden/middagpauze ook in de gymzaal spelen. 

 
 

 
Slecht weer 
Wanneer het kleuteraantal stijgt spelen we bij slecht weer in twee shiften, 

onderling af te spreken. 
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7 Verloren voorwerpen 
 

De bak voor de verloren voorwerpen staat in de gymzaal. We sporen ouders aan 

zelf te komen zoeken naar verloren spullen. Voor een vakantie worden deze 
uitgestald aan de schoolpoort. 
 

8  Spelmateriaal  
De kleuters mogen enkel met zachte ballen spelen. Er wordt niet met ballen 

gespeeld als het regent of sneeuwt of als er nog plassen zijn.  
Leerkrachten zorgen ervoor dat de ballen niet bewust op het dak terecht komen.  
 

Kleuters  mogen met stoepkrijt op de grond tekenen, niet op de muren of op de 
grond onder het afdak. Kleuters  mogen eveneens met krijt op de krijtmolen 

tekenen. 
 

Kleuters spelen met de grote bouwblokken op de rode matten.  
 

9  Fietsen   
 

▪ Bij droog weer mogen de kleuters tijdens de pauzes op de fietsjes van de 

school rijden.De juf die toezicht heeft beslist hierover. 
▪ Kleuters worden aangespoord om niet te racen ,ze houden het veilig voor 

de jongste kleuters. 

▪ De juf belt met de handbel als de kleuters de fietsen onderling moeten 
doorgeven aan mekaar.  

▪ Na iedere pauze zetten de kleuters de fietsen terug. 
▪ De kleuters mogen niet fietsen achter of op de heuvel of op het grasveld.  
▪ De lkr. bewaken dat de fietsen zonder zijwieltjes enkel door kleuters  

gebruikt worden die kunnen fietsen zonder zijwieltjes.  
▪ De fietsen worden na de speeltijd van 15 uur in de fietsenstalling gezet. 

 
 
 
 

10 De zandbak en het grasveld  
 

▪ Kleuters mogen op het grasveld spelen als het gras droog is. Het poortje 
wordt open gezet. 

▪ De zandbak gaat open bij droog en zonnig weer.  
▪ De afspraken rond de zandbak zijn: niet met zand gooien, schoentjes 

aanhouden, niet op het zeil lopen, speelgoed in de zandbak houden, geen 
zand eten . 

▪ Alle materiaal van de zandbak wordt na de laatste speeltijd in de tonnen 

gelegd. (beurtrol) 

▪ Het zand wordt bij elkaar geborsteld en terug in de zandbak gegooid. De 

zeilen worden nadien toegelegd. Taakverdeling onder de leefgroepen (zie 
planning). 

▪ Als de opvang de zandbak gebruikt, ruimen zij op en leggen zij de zeilen 

terug.  
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11 De heuvel en de paddenstoelen  

▪ Bij vriesweer mogen de kleuters niet op de heuvel.  
▪ De kleuters mogen niet rechtstaan op de paddenstoelen.  

 

11 A  klimmuur: 
 De afspraken worden in de gymles uitgelegd 

 

12  De toiletten  
 

▪ De kleuters vragen aan de juf die toezicht doet toestemming om naar het 
toilet te gaan.  

     
Lkr. bespreken én oefenen met de kleuters in het begin van het 

schooljaar en herhalen zo nodig op andere momenten de afspraken die 
gelden tijdens de speeltijden/middagpauze.  
 

13  Samen verantwoordelijk  
 

13.1 Voor de kleuters   
We zijn ieder moment van de schooldag samen verantwoordelijk voor alle 

kleuters van onze vestigingsplaats.  
 

13.2 Voor de gemeenschappelijke ruimtes  
 

▪ Het poetsen van de gemeenschappelijke ruimten (kleuterpaviljoen, 

leerkrachtenkamer, ..) gebeurt door de poetsvrouw/man.  
▪ Als deze afwezig is en niet kan vervangen worden, zorgen de lkr. er samen 

voor dat de gemeenschappelijke ruimtes proper zijn.   

▪ Het lkr.team is sowieso samen verantwoordelijk voor de orde in het 
kleuterpaviljoen. Rondslingerende kledingstukken, boterhammendoosjes 

enzovoort worden systematisch op de daarvoor voorziene plaats gelegd 
door de lkr. of een kleuter.  De doos van de verloren voorwerpen staat in 
de polyvalente zaal. 

▪ De lkr. herinneren hun kleuters eraan dat de jasjes niet op de grond 
mogen liggen. De lkr. kijkt dit na en zorgt er samen met de kleuter voor 

dat zijn/haar jasje aan de kapstok hangt.  Ze voorziet kentekens van de 
kleuters aan de kapstokken. 

▪ De boekentassen staan mooi gerangschikt in het rek. De juf controleert 

dit.  
▪ Enkel materiaal dat regelmatig gebruikt wordt door de kleuters mag in het 

kleuterpaviljoen staan.  
▪ Gekregen materiaal wordt niet ongesorteerd in de berging gestockeerd.  

Lkr. bekijken of het moet bijgehouden worden. Zo ja, wordt het in één van 

de bakken in de wc-ruimte gelegd of ordelijk in de berging gelegd. Zo 
neen, weg ermee.  

De sleutel wordt altijd op de juiste plaats teruggehangen. 
▪ De kleuters plaatsen elke ochtend hun drinkbus in de daartoe voorziene bak en 

nemen hun drinkbus elke avond mee. 
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13.3 Voor de afspraken en leefregels van leerkrachten  

Collega’s herinneren mekaar op een aangename wijze aan de afspraken en 
leefregels.  

Als dit op bepaalde momenten of in bepaalde situaties niet mogelijk is, wordt de 
vestigingsdirecteur aangesproken.   
 
 

14 Taakverdelingen  leerkrachten  
 

De leerkrachten zorgen ervoor dat de taken waarvoor ze een beurtrol hebben, 
goed uitgevoerd worden. Zie aparte planning. 
 

Lkr. zorgen er ook voor dat de vuilbakken in de klas en in de leerkrachtenkamer 

(voor wie de beurtrol heeft) heel regelmatig leeg gemaakt worden. Bij vieze 
vuilbakken is er wel een vuiltje aan de lucht . Alle vuilbakken worden enkel in de 

container leeggemaakt.  
Lkr. verwittigen de poetsvrouw/man als het wc-papier bijna op is. Ze zorgen 
ervoor dat de collega na hen steeds een rolletje in de wc-papierhouder vindt.  
 

15 Binnen en buiten  de klasuren   

Lkr. laten hun kleuters niet alleen in de klas. Enkel in uitzonderlijke situaties 
mogen de leerkrachten hun klas verlaten en hun buurvrouw/man vragen ook 
toezicht te houden op hun klasgroep. Uitzonderlijke situaties zijn: een juf die ziek 

wordt of dringend ergens naar toe moet, zieke kinderen, kleuters die zich pijn 
gedaan hebben, ouders die dringend moeten gebeld worden, ..  

Kopiëren, buurten, of het doen van niet-dringende telefoons of maken van 
afspraken gebeurt niet tijdens de klasuren.   
 

16 Samenleven en samenwerken  
De leerkrachten helpen en ondersteunen mekaar daar waar nodig is. Ze zorgen 

er samen voor dat er een aangename werksfeer heerst. Respect voor de directe 
en andere collega’s is een basishouding, er wordt op integere wijze over kleuters, 
ouders en collega’s gepraat.  

Alle info die in de school of tijdens de pauzes besproken werden, blijven binnen 
de schoolmuren. 

We respecteren de privacy van onze kleuters en onze collega’s. 
 
 

17 Infodoorstroming  
▪ Iedere leerkracht leest regelmatig (dagelijks op de dagen dat je werkt) de 

mails. 
Zo nodig worden duo-collega’s of afwezige lkr. hierover gecontacteerd.  

▪ Als er bepaalde punten moeten besproken worden door het ganse team, is 

het ganse team hiervoor verantwoordelijk. 
 

Tot slot  
Deze bundel wordt door alle leerkrachten die in kleuterschool Centrum 

werken, gevolgd. Alle stagiaires, interim-leerkrachten hanteren eveneens 
deze schoolafspraken en leefregels.  
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Deze leefregels en afspraken zorgen mee voor een aangename sfeer en 

een veilige leefomgeving op de vestigingsplaats!  
 
 

Marjan Verschueren                                          Team kleuterschool Centrum    
Directeur kleuterschool centrum                                                
 
     
 
 


