
Ontluikend leren
Een brochure voor ouders van kleuters
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Wat is ontluikend leren?

Met het 1ste leerjaar in het vooruitzicht wordt van 
elk kind een bepaald niveau van rijpheid verwacht. 

Doorgaans bezit het rond de leeftijd van zes jaar 
voldoende werk- en leerhouding en verwierf het 
de vaardigheden die nodig zijn om te leren lezen, 
schrijven en rekenen.

Bovendien heeft dit kind geleerd om in een groep te 
functioneren en is het voldoende zelfredzaam om zich 
in de school veilig te voelen: het kan zich aan regels 
en afspraken houden, het weet met andere kinderen 
om te gaan, het durft dingen doen en uitproberen ...

In het eerste leerjaar wordt van een kind nog meer 
verwacht: voldoende lang kunnen luisteren naar een 
opdracht, zelfstandig en “stap voor stap” kunnen 
werken aan kleine taakjes, kunnen doorwerken 
aan een taakje tot het af is, zich verstaanbaar 
kunnen uitdrukken in goede zinnen, beheerst zijn in 
bewegingen, geïnteresseerd zijn en blijven om nieuwe 
dingen te leren, enz.

Kleuters leren tijdens hun spel en dagdagelijkse 
activiteiten. Ouders kunnen op een ongedwongen 
manier hun kinderen kansen geven om noodzakelijke 
ervaringen en vaardigheden op te doen.

Op de volgende pagina’s geven wij tips om dit proces 
van ontluikend leren bij je kind te stimuleren.
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Taal leren

We hebben aandacht voor de 
taal- en spraakontwikkeling in het 
Nederlands. Bij anderstalige kinderen 
hebben we ook aandacht voor de 
ontwikkeling van hun moedertaal. 

Van een vijfjarige kleuter verwacht men:
- een duidelijke uitspraak van de meeste 
 klanken;
- een goede zinsbouw; 
- een goede woordenschat.

Je wil als ouder helpen: 
enkele tips …

Praat als ouder zoveel mogelijk met je kleuter 
(ook in de eigen moedertaal), bijvoorbeeld 
tijdens het winkelen, op de tram, bij de dokter …

Op die manier leert je kleuter woordenschat, 
werkwoorden vervoegen, meervoudsvormen, 
correcte zinnen maken …
Taal is ook zeer belangrijk bij de emotionele 
ontwikkeling. Kinderen die zich moeilijk 
verbaal kunnen uiten, zullen vlugger 
onaangepast gedrag vertonen zoals 
schreeuwen, driftbuien …

Verbeter je kleuter door het foute antwoord 
op de juiste manier te herhalen! Bv.: 
Kind: “Ik heb gezwemd in het zwembad”. 
Ouder: “Ah ja, heb jij vandaag 
gezwommen in het zwembad?” 
Kind: “Kijk! Het maan!” 
Ouder: “Ja, de maan schijnt!”

Laat je kleuter eerst zijn verhaal vertellen 
en stel nadien gerichte vragen: Wat heb je 
allemaal gezien, gevoeld, gehoord?
  
Vertellen uit een boek is erg verrijkend en 
leerrijk. Stel veel vragen aan je kleuter: 
Wat? Waarom? Wanneer? Waarmee? 
Waar? 
Hierdoor leert het kind verbanden leggen 
en vooruitdenken. In de bibliotheek in je 
buurt vind je vast leuke boeken. 
  
Kijk samen met je kleuter naar 
Nederlandstalige kleuterprogramma’s.
  
Zing samen liedjes, vertel versjes.



Je wil als ouder helpen: 
enkele tips …
 
Met je kleuter winkeltje spelen, 
spelen met vormen (potjes).
  
Samen de tafel dekken: 
hoeveel personen komen er eten, 
hoeveel vorken heb je nodig? 
Kopjes, messen, vorken laten sorteren.
  
Speel gezelschapspelletjes met je kleuter. 
In de speel-o-theek in jouw buurt vind je 
vast een leuk aanbod. 
  
Geef niet altijd zelf de juiste oplossing, 
maar laat je kleuter zoeken.
  
Gebruik zelf tijdsbegrippen zoals vandaag, 
morgen, straks, gisteren.
  
Tel de dagen af aan de hand van een 
kalender (nog zoveel dagen en dan is het 
mijn verjaardag, dan is het vakantie …).
 

Wiskunde leren

We hebben aandacht voor tijdsbegrippen 
en voorbereidend rekenen.

Van een vijfjarige kleuter verwacht men: 

- dat hij kan omgaan met begrippen  
 zoals: meer, minder, eerste, laatste,  
 evenveel, voor en na …;

- dingen kunnen rangschikken, ordenen 
 in een rij, bv. auto’s van klein naar groot, 
 van dik naar dun; toon de tweede, de 
 voorlaatste, de middelste, de derde …;
- dat hij kan tellen tot 5 en terugtellen 
 vanaf 5, meer mag ook;
- dat hij kan werken met hoeveelheden: 
 bijdoen, afdoen, wegdoen, bv.: 
 “Ik heb 2 appels, ik leg er 1 bij, 
 hoeveel heb ik er nu?”
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Motorische ontwikkeling

We hebben aandacht voor de 
motoriek en de kennis van het 
lichaamsschema: 

• Fijne motoriek: kleine en fijne 
 bewegingen met handen en vingers;
• Grove motoriek: bewegingen met  
 het lichaam;
• Lichaamsschema: weten hoe je 
 lichaam in elkaar zit. 

Van een vijfjarige kleuter verwacht men: 
- dat hij een goede potloodgreep heeft;
- dat hij zijn lichaam voldoende kan  
 beheersen: kunnen stilzitten, een juiste  
 houding kunnen aannemen …;
- dat hij weet hoe het lichaam in elkaar zit:
 weten dat je 2 armen en 2 benen hebt, 
 weten hoe de lichaamsdelen heten, weten 
 dat je een linker- en een rechterkant hebt. 

Je wil als ouder helpen: 
enkele tips …
 
Laat je kleuter voldoende kans en 
ruimte om te bewegen. Ga naar 
het bos, het park of de speeltuin, ga fietsen, 
ga zwemmen. 
  
Laat je kleuter zelf zijn boterham smeren, 
zijn drank inschenken, groenten en vlees 
snijden.
  
Laat je kleuter zich zelfstandig aan- en 
uitkleden, knopen en ritsen open- en 
dichtdoen.
 
Laat je kleuter in de keuken helpen: 
afdrogen, roeren, mengen, de tafel dekken. 
  
Knutsel samen met je kleuter: parels rijgen, 
werken met klei en plasticine, vingerverf, 
knippen, kleuren, scheuren, tekenen.

 

Praat met je kleuter 
over zijn lichaam, 

bv. bij het aan- of uitkleden, in bad.
  
Tijdens het spelen kan je vraagjes stellen 
aan je kleuter, 
bv.: Waar is 
je teen? 
Waar zijn 
je oogjes? 
  
Voor zover je 
niet overdrijft, 
kunnen ook 
computer-
spelletjes de 
motorische
ontwikkeling 
stimuleren.



Je wil als ouder helpen: 
enkele tips …
 
Speel met je kleuter een 
gezelschapsspelletje: beurt afwachten, 
omgaan met winnen en verliezen.

Je kleuter oefent gedrag en vaardigheden 
door te imiteren of na te doen: 
via fantasiespel, poppenkast …

Steun je kleuter bij het zoeken naar 
een eigen mening. 

Stimuleer je kleuter om samen te spelen met leeftijdsgenootjes. 

Moedig je kleuter aan om zelf kleine ruzies op te lossen. 

Vraag regelmatig aan je kleuter wat hij op school doet. 

Sociaal emotionele 
ontwikkeling

We hebben aandacht voor het 
welbevinden, de betrokkenheid en 
de sociale gerichtheid van het kind. 

In de kleuterschool leert een kleuter 
om te functioneren in een groep en zo 
zelfredzaam te worden d.w.z.
- zich veilig voelen in school;
- omgaan met vriendjes, volwassenen, 
 bepaalde situaties …;

- gevoelens uiten: bang, boos, blij, 
 verdrietig;
- in groep werken: beurt afwachten, 
 andere kinderen niet storen, rekening 
 houden met anderen …

In het 1ste leerjaar wordt zelfstandigheid 
van een leerling belangrijker! Zelf iets 
mogen en kunnen doen, leidt tot meer 
zelfvertrouwen. Als je kleuter succes 
ervaart gaat het positiever staan t.o.v. 
zichzelf!
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Taakgedrag

We hebben aandacht voor de mate 
waarin de kleuter zich kan concentreren, 
zijn zelfvertrouwen en zijn gerichtheid 
op leren.

Van een vijfjarige kleuter verwacht men:
- dat hij aandachtig kan luisteren, 
 niet te snel opgeeft en geconcentreerd  
 werkt tot het einde; 
- dat hij zich spontaan uit in de klas,  
 opkomt voor zichzelf, initiatief neemt …

- dat hij verschillende handelingen 
 in een bepaalde volgorde kan  
 uitvoeren, een taak kan plannen  
 en organiseren, instructies kan  
 onthouden en deze kan uitvoeren; 
- dat hij zich aan regels en afspraken 
 kan houden.

Je wil als ouder helpen: 
enkele tips …
 
Moedig je kleuter aan om de dingen 
waaraan het begint ook af te werken, 
bv. eerst de puzzel afmaken en dan pas … 
samen de tafel dekken, samen speelgoed 
opruimen …
 

Moedig je kleuter aan om ‘alleen’ 
dingen te proberen, ook al is het 
minder goed of duurt het langer. 
  
Stimuleer je kleuter om zichzelf te 
wassen, aan te kleden, tanden te 
poetsen, mee te helpen in het gezin ... 
Beloon je kleuter als het goed gaat!



Schooltoelagen

Wat?  
Omdat een schoolloopbaan duur is, 
kan men een aanvraag voor financiële 
tegemoetkoming indienen. 
Men noemde dit vroeger “studiebeurs”, 
nu spreekt men over “schooltoelagen”.
 
Wie? 
Een kwart van de gezinnen met 
studerende kinderen kan genieten 
van een schooltoelage.
Regelmatig aanwezig zijn op school is 
een voorwaarde om er één te ontvangen 

Wanneer? 
Je kan een aanvraag indienen tot uiterlijk 
1 juni van het lopende schooljaar. 

Er zijn veel ouders die geen aanvraag 
indienen, hoewel ze recht op een toelage 
hebben. We willen je er toe aanzetten 
dit wel te doen, zelfs in geval van twijfel.

Hoe? 
De aanvraagformulieren kan je in elke 
school verkrijgen.
Je kan het papieren aanvraagformulier 
(+invultips) ook verkrijgen op de website 
http://www.schooltoelagen.be.
Wie dat wenst, kan daar ook een 
elektronische aanvraag doen.

Hulp bij het invullen van de 
aanvraagdocumenten voor een 
schooltoelage kan je verkrijgen bij:
• de school
• het CLB
• de sociale dienst van uw mutualiteit
• uw vakbond
• de Vlaamse infolijn op 
 het gratis nummer 1700

Contactgegevens
Interstedelijk CLB

Hoofdvestiging:
Jubileumlaan 215
9000 Gent
09 323 53 00 
clb@stad.gent
http://www.iclb.be

Vestiging Brugge
Langerei 26
8000 Brugge
050 33 21 72
clb.brugge@stad.gent

Vestiging Oostende
Violierenlaan 5
8400 Oostende
059 70 75 41
clb.oostende@stad.gent
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