
 

 

 

Voorbereiden op de basisschool 

Nog even en dan mag uw kind naar school. Hoe zorgt u ervoor dat het er klaar 

voor is? Het is goed om uw kind voor te bereiden op school. Het is immers een 
grote stap in het nog jonge leven. Zeker wanneer het nog nooit naar de 

peuterklas of dagopvang is geweest. Vertel over uw eigen kleuterperiode en lees 
af en toe eens een boekje voor over “naar de kleuterklas gaan”. Voor kinderen 
die al een schoolgaand broertje of zusje hebben is de stap weliswaar bekend 

maar evengoed indrukwekkend 

Het is voor uw kind een stuk minder spannend als het de school al een beetje 
kent, daarom mag het voordat het jarig is al vijf dagdelen komen kijken. Zo kan 

het kennismaken met de juf en de kinderen uit de klas en al een beetje wennen 
aan het schoolritme. 

Voor kinderen die al gewend zijn om een paar dagen per week naar de 

kinderopvang te gaan, is het makkelijker om straks 5 dagen van huis te zijn dan 
voor kinderen die 4 jaar lang bij hun ouders thuis zijn geweest. Heeft uw kind 
moeite met afscheid nemen? Misschien kan het dan al eens een keertje een 

speelafspraak maken. 

Ook praktische zaken spelen een rol. Het is voor het zelfvertrouwen van uw kind 

erg belangrijk dat het al verschillende dingen kan voordat het naar school komt, 

en dat het zich net zo groot kan voelen als al die andere kleuters 

 Kan het kind zichzelf aan- en uitkleden?  Natuurlijk hoeven kinderen 
die net op school zitten nog geen rits dicht te kunnen doen of veters te 
strikken, maar zelf de jas of schoenen aantrekken zou moeten lukken. Het 

is goed voor de zelfredzaamheid en het zelfvertrouwen van uw kind als het 
zich thuis ook al zelf kan aan- en uitkleden. Bij lastige delen natuurlijk 

even op weg helpen. Op school worden de jongste kinderen ook door de 
oudere kleuters geholpen. Blijf de zelfredzaamheid stimuleren, daardoor 

voelt een kind zich groot! 
 Is het kind zindelijk?  Op school is een incidenteel ongelukje niet erg. 

Daarvoor hebben we reservekleren. Als uw kind echt nog niet zindelijk is, 

adviseren we om de rust en tijd te nemen om tijdig met de 
zindelijkheidstraining te beginnen, zodat uw kind zonder luier naar de 

basisschool kan. Op de bieb zijn verschillende prentenboekjes over dit 
thema aanwezig. 

 Is uw kind nog niet zindelijk met vier jaar, overleg dit dan voordat het 

naar school gaat met de leerkracht.    
 Het middagslaapje.  De een is daar met tweeënhalf jaar al mee klaar, de 

ander slaapt op vierjarige leeftijd graag nog een uurtje. Vooral in het 
begin is school indrukwekkend en vermoeiend. Kijk goed naar het kind en 
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houd in de gaten of het de lange schooldagen kan volhouden. U kunt in 

overleg met de leerkracht afspreken om uw kind af en toe een middag 
thuis te laten, zodat het lekker kan uitrusten. 

 Kan uw kind zonder lievelingsknuffel? Hoe zit het met konijn, beer of 
aap? Moet die echt thuisblijven? Soms mag een knuffel in overleg met de 
leerkracht in het begin mee in de tas, na verloop van tijd wordt dit 

afgebouwd. 

In de periode voorafgaand aan de basisschool kunt u thuis met uw kind al allerlei 
leuke en zinvolle activiteiten doen. 

Thuis lekker samen op de bank boekjes lezen geeft een gevoel van 

geborgenheid. Voorlezen is niet alleen leuk maar kan ook een belangrijke rol 
spelen in de ontwikkeling van een kind. Jonge kinderen leren enorm veel van 

voorlezen. In de eerste plaats is voorlezen heel goed voor de taalontwikkeling. 
Kinderen leren nieuwe woorden tijdens het voorlezen en ze leren hoe een goede 
zin opgebouwd is. En door met het kind ook te praten over het boek, wordt het 

kind ook gestimuleerd actief met taal aan de slag te gaan 
 

In de tweede plaats leren kinderen goed luisteren wanneer ze voorgelezen 
worden en zich te concentreren. Voorlezen stimuleert de fantasie van het kind 
ook. 

Afhankelijk van het onderwerp van het boek leert het kind ook veel over de 
wereld om zich heen, waardoor het meer grip krijgt op de directe wereld om zich 

heen. Voorlezen over een onderwerp waar het kind op dat moment erg mee 
bezig is kan ook steun bieden en een goede manier zijn om met het kind in 
gesprek te komen over deze onderwerpen. Denk hierbij aan “voor het eerst naar 

school” of “op het potje”.  

Gezellig samen naar de bieb op zoek naar mooie boekjes en spelmaterialen. Het 
lidmaatschap is voor kinderen gratis! 

Samen gezelschapsspelletjes spelen is goed voor de sociale ontwikkeling, uw 

kind leert op de beurt wachten en niet onbelangrijk, omgaan met verlies. Er zijn 
veel soorten spelletjes die bij deze leeftijdsgroep passen. Een memoryspel kunt u 

spelen volgens de regels, startend met acht of tien kaartjes, na verloop van tijd 
kunnen dit er meer worden. Of leg ze allemaal met de afbeelding naar boven en 
laat het kind paren uitzoeken.  

Voor de ontwikkeling van fijne motoriek is er veel speelgoed. Daarnaast kan uw 
kind ook spelen met een hompje klei, en hiervan balletjes of sliertjes vormen. 
Het kan onder toezicht snippertjes knippen met een kinderschaar, plaatjes uit 

reclamefolders scheuren b.v. al het fruit, of gewoon superlange repen van een 
krant uit de oud papierdoos. Ook kunt u een grote acht op een heel groot vel 

papier of karton tekenen en het kind met een speelgoedautootje  deze lijn laten 
volgen. Volop speelplezier, en met een beetje fantasie is het al gauw een 
racebaan, waarschijnlijk wordt het hele wagenpark en alle poppetjes tevoorschijn 

gehaald. 

Maar ook tijdens de alledaagse werkzaamheden liggen er kansen. b.v. Al het 
bestek uit de bestekbak kieperen en dit door het kind weer laten sorteren en 

inruimen. Misschien kan het ook al tellen of vergelijken of er van alle onderdelen 



evenveel zijn? Als het nog een vochtig doekje krijgt veegt het met plezier de 

bestekbak ook nog schoon indien gewenst. 

Helpen met tafeldekken, hoeveel van alles zetten we neer. Met hoeveel personen 
zijn we? Wie horen er bij ons gezin? Wat hebben we nodig? 

Of geef uw kind tijdens het strijken eens een keer een overhemd, misschien wil 

het de knoopjes al open of dicht doen? Kan het de zakdoekjes of de theedoeken 
al opvouwen? Het gaat misschien niet zo snel of zo secuur als u dat wenst, maar 

het is voor uw kind een erg leuke leerervaring.  

Tijdens de wandeling naar de supermarkt: Hoeveel auto staan er geparkeerd in 
de straat? Kunnen we ze tellen? Welke kleur hebben ze? Zijn ze hetzelfde? Even 

groot?  

Samen liedjes zingen, versjes en rijmpjes opzeggen, lekker dansen en gek 
bewegen op leuke muziek is ook iets wat de meeste kinderen erg leuk vinden.  

Genoemde activiteiten zijn als voorbeeld slechts een greep uit de vele situaties 

die zich in de loop van de dag voordoen en die u speels kunt ombuigen tot leuke 
leermomentjes. Hierbij steeds verwoordend wat u doet en ziet. De taal die u uw 
kind geeft, krijgt u ook weer terug. Geweldig toch? 

Geniet ervan! 

 

 

 


