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               Genk, 16 juni 2017 

Beste ouders, 

 

Het is jullie zeker opgevallen dat er de laatste jaren heel wat verschillende juffen met je kind in de klas kwamen 

spelen en leren. We merkten al snel veel voordelen van dit systeem en ook voor je kind geeft dit heel wat meer 

kansen.  

Omdat we geloven in dit team-teachen hebben we besloten om voor volgend schooljaar onze werking te 

herzien. Dit is dan tegelijk al een goede voorbereiding op het nieuwe leerplan dat er gaat komen in 2018.  

Concreet gaat er het volgende veranderen: 

 Voor de jongste kleuters (2.5-3 jarigen) blijft alles hetzelfde! 

 Er gaan slecht 2 groepen 4-5 jarige kleuters zijn.  

 Elke groep heeft 2 juffen die altijd samen voor de kleuters instaan. 

 Er is een aparte turnjuf en 2 zorgjuffen die ondersteunen waar nodig. 

 Elke groep krijgt 2 lokalen met grotere en rijkere hoeken. 

Dit zijn de voordelen van team-teachen (met 2 juffen voor 1 groep kleuters): 

 Meer kansen om in kleinere groepen te werken op verschillende niveaus. 

 Beter inspelen op de noden van de individuele kleuter.  

 Er zijn meer interactiekansen doorheen alle activiteiten. 

 Twee juffen zien meer dan één. 

 Praktisch gezien zijn er heel wat voordelen: verschillende stemmetjes bij de poppenkast, op uitstap 

gaan, extra handen op drukke momenten, … 

 …. 

 

Zijn jullie al even enthousiast als ons?  

Op 30 augustus van 16u00 tot 18u00 zetten we alvast de deuren open zodat je kennis kan maken met de juffen 

en al eens een kijkje kan nemen in de lokalen. 

Heb je vragen, neem dan gerust contact op met de directie. 

 

Met vriendelijke groeten 

De directie en het kleuterteam 
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