
 
 
 
 
 
 
Tips voor het voorbereiden van uw kind op de kleutergroep 
 

 Laat je kind vast wennen aan een dagje zonder papa en mama door bij familie of 
vrienden te spelen. 

 Vertel vaak over de kleuterklas. Als je kind broers of zussen heeft, vertel dan dat 
je kind niet bij een broer of zus in de klas komt. Vertel wat je kind gaat doen en 
bekijk het boekje, dat ook in de map zit, samen. 

 Loop vast een aantal keren naar school toe. Laat je kind vast aan de route 
wennen. 

 Maak samen een aftelkalender waarop je de dagen kunt afstrepen. 
 Koop samen de spulletjes die je kind nodig gaat hebben: schooltas, drinkbeker, 

broodtrommel. Let erop dat je kind de spulletjes zelf open en dicht kan maken. 
Oefen dit zo nodig. Het kind voelt zich heel trots, als het alles zelf kan. 

 Kies een goede schooltas: opvallende kleur, b.v. opvallende sleutelhanger eraan, 
zelf makkelijk open- en dicht te doen, etc. 

 Merk de kledingstukken,  jassen en plak etiketten op de andere spullen. 
 Onthoud dat je kind niet leerplichtig is. Als je kind nog erg moe is in het begin, 

laat je kind dan nog een dagdeel thuis. Je kind kan dan of alleen de ochtenden of 
alleen de middagen naar school, totdat je kind hele dagen aankan. Overleg dit 
met de juf. 

 Geef je kind eten mee dat hij/zij zelf op kan  eten, zodat je kind niet eerst de juf 
om hulp moet vragen. 

 Vul samen de rugtas met het eten en drinken. Uw kind weet dan wat het die dag 
heeft meegekregen. 

 Laat uw kind makkelijke kleding aantrekken op de gymdag. 
 
 
 

Samen oefenen: 
 Jas aan- en uitdoen. 
 Eigen kleren aan- en uitdoen (omkleden voor kleutergym). 

 Eigen schoenen aan- en uittrekken. 
 Billen vegen na het poepen. 
 Tas in- en uitpakken. 
 Drinken uit een drinkbeker en eten uit een brooddoos. 

 
TIP: Maak hier spelletjes van zodat het leuk blijft!! 

 
 

 
 
 
  
 

 
 
 
 
 



 
  


