Mijn Buurt Mijn School in Huis van het Kind Berendrecht
- Zandvliet - Lillo - aanmelden tot 10/01/2022
Hallo, beste partner,

Mijn Buurt Mijn School nog eens onder de

Mag ik het traject
aandacht brengen?

Ouders kunnen zich nog tot 10 januari aanmelden via dit aanmeldformulier.
Een traject met ouders van de jongste kleuters om
• de instap in de kleuterschool zo vlot mogelijk te laten verlopen
• de aanwezigheid van de kleuters in de kleuterschool te verhogen
Bedoeld voor (anderstalige) ouders
• die weinig kennis hebben over de (kleuter)school
• die de kennis of vaardigheden ontbreken om zichzelf en hun kindje voldoende
voor te bereiden.
• van kinderen geboren in 2019 (instappers), die nog geen broers of zussen
hebben op school.
• van oudere kleuters (geboren in 2018 of eerder) die nog niet naar school gaan
en geen broers of zussen hebben op school, of die van school willen
veranderen.
Ken je ouders die hiervoor in aanmerking komen?
1) Dan kan je vragen of ze interesse hebben in dit traject. In bijlage vind je een flyer om
je gesprek met de ouders te ondersteunen.
2) Je kan ouders die dat wensen, helpen om in het traject te stappen door hun
contactgegevens te bezorgen. Dat kan via dit aanmeldformulier.

Voor de start van het traject contacteren we de ouders, nodigen hen opnieuw uit
en spreken alle details af.
Hoe verloopt het traject?
Januari
Gesprek over de eigen schoolervaring van de ouder, hoe het er in een school en
klas aan toe gaat, waarom naar school gaan belangrijk is. Ouders denken na over:
hoe kies ik een school? Wat vind ik belangrijk? Ouders leren het aanmeldsysteem
kennen om in te schrijven.
Februari
Gesprek over de structuur van het onderwijs en het aanbod van de scholen in de
buurt.
Begeleid bezoek aan één of meerdere scholen.
Vanaf maart
Aanmelden voor een kleuterschool en begeleiding bij het inschrijven in de school.
Juni of december (afhankelijk van instapmoment)
In groep info krijgen en met andere ouders praten over 'Voor het eerst naar school',
over: hoe je jezelf en je kind kan voorbereiden op de kleuterschool, ook
zindelijkheid komt aanbod.

Tijdens het hele traject tot aan de start in de kleuterschool kunnen ouders bijkomend
en op hun maat begeleid worden
om hun kind voor te bereiden op vlak van zindelijkheid, taalontwikkeling, spelen met
andere kinderen, loslaten, ...
Dat kan individueel of in groep.
Als je nog vragen hebt, dan mag je me uiteraard steeds contacteren.
Hartelijk dank voor je hulp!
Met vriendelijke groet
Els
Huis van het Kind Berendrecht – Zandvliet – Lillo
stad Antwerpen | Sociale Dienstverlening | Huizen van het Kind
Antwerpsebaan 152, 2040 Antwerpen
Grote Markt 1, 2000 Antwerpen
tel. 0476 780 212

SAmen tegen corona! Blijf op de hoogte via antwerpen.be/coronavirus.

