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Puurs, 28 juni 2022 
 
Aan de ouders van de tweede en derde kleuterklas,  
 
 

Aansluitend op onze folder over de werking van onze combiklassen bezorgen we jullie 

graag deze aanvullende informatie. 

Tijdens de instuif op dinsdag 31 augustus van 17u-19u kan u kennismaken met de 

klasleerkrachten en de werking van de klas. 

 

We wensen iedereen een fijne vakantie, 

De directie en het Sjabi-kleuterteam 

 

 

 

COMBI klassen? 

 

Combinatieklassen zijn klassen waarin leerlingen van twee of meer jaargroepen gezamenlijk 

onderwijs krijgen. In ons geval gaat het over de combinatie tweede en derde kleuterklas. 

Werken in combiklassen verhoogt de veiligheid en het zelfvertrouwen en nodigt uit tot 

samenwerking. 

 

Bewuste keuze 

 

De keuze voor combiklassen werd weloverwogen genomen door directie, zorg en 

kleuterteam. We hielden rekening met de noden van onze kinderen, de grootte van de 

klasgroepen en het aantal beschikbare uren voor ons leerkrachtenteam. 

 

Hoe maken wij dit concreet voor onze school? 

 

- We maken drie heterogene groepen van ongeveer 20 kleuters. Op die manier 

werken de drie klassen parallel aan elkaar. Dit opent mogelijkheden tot overleg 

tussen leerkrachten en klasoverschrijdende activiteiten op maat voor zowel tweede 

kleuterklas als derde kleuterklas. 
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- Onze klasinrichting wordt afgestemd op de werking van combiklassen. Er is 

materiaal voor beide leeftijdsgroepen aanwezig waardoor differentiatiemogelijkheden 

ontstaan in beide richtingen. De leerkrachten zijn experten in deze differentiatie op 

maat. Ze zijn op de hoogte van de beginsituatie van alle kleuters door gerichte 

overgangsgesprekken en zowel de klasleerkracht als de zorgleerkracht kunnen zo 

gericht aan de slag met de individuele noden van onze kleuters. 

 

- Het dagverloop start gezamenlijk in de kring. Samen snijden we boeiende thema’s 

aan en stimuleren we om van elkaar te leren. Nadien stromen alle kleuters uit naar 

de activiteiten en werkjes die aansluiten bij hun leeftijd en noden. Onze hoeken 

worden verrijkt met voor iedere leeftijdsgroep wat wils. Werkvormen als contractwerk 

en een keuzebord maken differentiatie op maat mogelijk. Zo zal niet elk kind 

hetzelfde aanbod krijgen. 

 

- De kleuters van de derde kleuterklas zullen gericht ondersteund worden in de 

overgang naar het eerste leerjaar. De klasleerkracht en zorgleerkracht zullen op 

vaste momenten tijdens de week inzetten op kennis en vaardigheden die onze 

kleuters klaarstomen voor de lagere school. 

 

 

Wij dank jullie voor het vertrouwen in onze schoolwerking. 

Wij zijn er van overtuigd dat het vast weer een mooi schooljaar zal worden. 

 

Het kleuterteam 

De directie 


