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	Ruimte voor titel: Overstap naar het eerste leerjaar - wenmoment
	Doelen: Ouders/ andere opvoedingsverantwoordelijken hebben zicht op de impact van het kleuteronderwijs in de voorbereiding op het eerste leerjaar. Ouders kunnen hun kind ondersteunen in zijn ontwikkeling.Ouders hebben zicht op de evaluatiemethode die de school gebruikt. Ouders hebben een beeld van de klas- en schoolwerking (eerste leerjaar - lager onderwijs).Ouders worden bevestigd in hun ouderrol en voelen zich betrokken. De leerkrachten van het eerste leerjaar leren de nieuwe kinderen en hun ouders kennen. De leerkrachten informeren op maat en gaan in dialoog.Leerlingen zijn enthousiast over de activiteiten en de aanwezigheid van hun ouder(s). 
	Verloop: Wenmomenten voor ouders en kinderen van de derde kleuterklas  - Er worden drie woensdagen voorgesteld; de ouders kunnen vrij kiezen welke woensdag hen het beste past. Het wenmoment gaat van start na de speeltijd van 10u met één lesuur, waarna de ouders vragen kunnen stellen aan de leerkracht en de leerkracht bijkomende informatie geeft. Het eindigt om 12u met aansluitend een hapje en drankje voor de ouders en de kinderen van de derde kleuterklas.  - Je kan ervoor kiezen om de kleuters zelf een (aangepast) lesje te laten volgen bij de juf van het eerste leerjaar. De ouders kunnen dit dan in stilte observeren achteraan in de klas of naast hun kindje zitten. - Ouders en hun kind kunnen ook een reguliere les in het eerste leerjaar meevolgen en samen observeren. Na de les kunnen de kinderen van het eerste leerjaar bijvoorbeeld naar de turnles, hoekenwerk doen, met de SES-leerkracht meegaan, … Ouders krijgen dan nog even de tijd om met de juf van het eerste leerjaar te praten.  Zet actief in op de toeleiding naar en de praktische ondersteuning van dit wenmoment.  
	Partners: Leerkrachten, zorgleerkrachten, zorgcoördinator, ouders en leerlingen, eventueel tolken.
	Tips en aandachtspunten: Peil naar de verwachtingen en de zorgen van ouders bij de overstap van hun kind.Geef ouders en kinderen een aandenken mee.
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