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Reflecteren over de overgang van voorschools naar de kleuterklas 

aan de hand van de film “Over de streep” 

1. Over de streep 

Deze film is gemaakt door VBJK in opdracht van de Schepen van Onderwijs, Opvoeding en Jeugd van 

Stad Gent  

Guust, Noë en Anna-Lisa zetten hun eerste stappen in de kleuterschool. ‘Dat kan zo overweldigend 

zijn dat het lijkt alsof je op een andere planeet terechtkomt,’ zegt kleuterleerkracht Bart.  

‘Over de streep', een film over de overgang naar de kleuterschool, volgt drie kinderen op drie 

verschillende locaties. Omdat de nieuwe schoolomgeving in het begin inderdaad vaak een andere 

planeet lijkt, krijgen de kinderen samen met hun ouders tijd en ruimte om de nieuwe klas en 

schoolcontext te ontdekken. Zo groeit het onderlinge vertrouwen: Guust, Noë en Anna-Lisa stappen 

met steeds meer plezier naar de kleuterschool.  

2. Doel film 

Met deze film wil VBJK en Onderwijscentrum Gent tonen hoe ouders en medewerkers elkaar 

letterlijk en figuurlijk 'over de streep’ trekken. Over de streep van het klaslokaal: ouders zijn altijd 

welkom. En ook over de schotten tussen onderwijs en kinderopvang heen: collega's binnen en 

buiten de schoolpoort werken nauw samen om voor elk kind maximale ontplooiingskansen te 

realiseren. 

Deze film biedt inspiratie om met jouw kleuterteam aan de slag te gaan en het instaptraject (van bij 

inschrijving, tot wen- en instapmomenten en opvolging) onder de loep te nemen. 

3. Kader 

“Teveel jonge kinderen ervaren de transitie naar school als een culturele schok, en elke dag brengt 

teveel uitdagingen met zich mee of het verkeerd soort uitdagingen (Broström, 2005)”.  

Kwaliteitsvolle leerervaringen van de jongste kinderen zijn een belangrijk fundament voor het latere 

leven. De overgangen tussen de verschillende niveaus zijn belangrijk. De transitie van thuis naar 

school of van kinderopvang naar school is een proces van verandering, en geen gebeurtenis van één 

dag. Kinderen komen in andere omgevingen, waarin anders omgegaan wordt met kinderen, waarin 

andere actoren voorkomen, …  

Voor kinderen en ouders die in een maatschappelijk kwetsbare positie leven is de transitie tussen 

thuis/kinderopvang en school heel moeilijk. Kinderen die thuis een andere taal spreken dan de 

dominante taal op school of die een andere achtergrond hebben (SES), kunnen bijzonder kwetsbaar 

zijn gedurende de transities. In Vlaanderen is de voorschoolse educatie ook nog opgedeeld in 

kinderopvang en de kleuterschool. Dit houdt in dat er een extra vroege transitie op vroege leeftijd is. 

Zeker wanneer een kleuterschool geen ondersteunend beleid heeft, naar kinderen, ouders én 

medewerkers toe.  Daarom is het belangrijk om in te zetten op deze transities, zodat er geen 
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stressvolle situaties ontstaan. Inzetten op een goede en warme overgang is trouwens noodzakelijk 

voor iedereen. 

4. Leidraad- reflectie bij de film 

In de film komen verschillende aspecten van de transitie tussen voorschoolse en school aan bod. We 

bieden hier aan de hand van enkele overkoepelende thema’s handvaten om het gesprek aan te gaan. 

4.1. Transitiemomenten voor ouders en kinderen 

 Transitie: van thuis naar school 

Niet alle kinderen gaan naar een kinderdagverblijf. Kinderen die de stap zetten van thuis naar school 

ervaren grotere verschillen. Zij hebben immers nog niet kennisgemaakt met een andere omgeving, 

waarin vele andere kinderen (die ze niet kennen) zijn, waar verschillende volwassenen de zorg voor 

hen opnemen en waar een bepaalde dagstructuur gehanteerd wordt. Ook voor ouders is dit een 

stap.  

 Transitie: vanuit een kinderdagverblijf naar de school 

In de film komen een paar voorbeelden aan bod van hoe vanuit een kinderdagverblijf samengewerkt 

wordt met de school. Door het ‘split system’ dat we in Vlaanderen hebben, is de overgang van 

kinderdagverblijf naar school vaak bruusk. Door een tekort aan kinderopvangplaatsen en door het 

meld-je-aan systeem is het immers ook niet zo dat kinderen automatisch van één kinderdagverblijf 

doorstromen naar eenzelfde school. 

Daarnaast werken kinderdagverblijven op een bepaalde manier, met een bepaalde visie. Dit is niet 

helemaal dezelfde als in onderwijs. Ook kinderen die doorstromen vanuit een kinderdagverblijf, 

ervaren, samen met hun ouders een transitie. 

Bijvoorbeeld: ouders kunnen hun kind komen brengen tot in de ruimte waar de kinderen 

worden opgevangen, er zijn minder grenzen. Ouders en kindbegeleiders voeren 

gemoedelijke gesprekken over het kind, zorg staat centraal en over slapen en voeding 

wordt veel informatie uitgewisseld. 

In de film gaan kindbegeleiders vanuit een kinderdagverblijf, samen met de mama en 

papa en de kleuter, wennen in de kleuterklas. Dit om de transitie vlotter te doen verlopen.  

 Enkele reflectievragen 

Bereid je ouders voor op de instap in jouw school? Heb je aandacht voor zorg, wanneer je uitleg geeft 

over het verloop in een klas, of focus je op wat kinderen leren? Vraag je ouders naar hun 

bezorgdheden?  

Hoe is het instappen georganiseerd? Sluit je aan bij de wijze van werken van een kinderdagverblijf 

(bijvoorbeeld: ouders kunnen langer blijven) ? Weet je vanuit welk kinderdagverblijf de kleuter 

instroomt? Benut je de informatie die het kinderdagverblijf heeft meegegeven?  Werk je samen met 

het kinderdagverblijf? 
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4.2. Een warm onthaal 

 Een warm onthaal, betekent ook het voorbereiden van andere kinderen 

Een van de kinderen die we volgen, Anna-Lisa, wordt onthaald door de juf en de hele klas. Er worden 

extra stoelen in de klas gezet, en de juf praat met de kinderen over de komst van Anna-Lisa. De 

ouders en oma van Anna-Lisa voelen zich ook welkom. 

 Een warm onthaal: ook voor ouders 

In de film zijn drie ouders aan het woord. Zij  

 Een warm onthaal: breng ouders met elkaar in contact 

Ook andere ouders kunnen partner zijn in de overgang. Zij kunnen je ondersteunen in het ontvangen 

van de nieuwe kinderen en hun ouders. Ouders ondereen leren elkaar kennen en kunnen hun 

bezorgdheden laagdrempelig uiten. 

“Ik heb veel mama’s leren kennen en dat is geruststellend, zij vragen ook ‘hoe doet gust 

het’?” 

“Creëer als school een sfeer waar ouders met elkaar in contact kunnen komen. Informele 

momenten zijn daarom zo belangrijk”. 

 Een warm onthaal, ook voor jou als leerkracht 

Voor jou als leerkracht is een warm onthaal even belangrijk. Ben je voldoende ondersteund om 

aandacht te kunnen geven aan de instappers en hun ouders? Neem je de tijd om meer te weten te 

komen over de kleuter: hoe kan hij/zij getroost worden, wat doet hij/zij graag? 

Voorbeeld: Een knuffel of een tutje geeft een gevoel van houvast en vertrouwen voor de 

kinderen 

 Een warm onthaal 

In de film vertellen kleuterleid(st)ers dat ze ouders ook informeren, over hoe de eerste dag verliep. 

Dit door op het einde van de dag ouders aan te spreken en wat te vertellen, maar ook door tijdens de 

dag al een fotootje door te sturen. 

 Op maat van elk kind 

Uit de film blijkt dat ouders veel zorgvragen hebben. Over slapen, over eten, over zindelijkheid …  

Scholen spelen daarop in, op maat van elk kind …  

Een kleuterleider in de film geeft aan dat hij op maat werkt van elk kind. Het ene kind heeft andere 

noden (op schoot zitten, getroost worden), dan andere kinderen.  
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 Enkele reflectievragen 

Bereid je de andere kinderen voor op de nieuwe instappers? Zorg je ervoor dat het voor de 

instappende kindjes duidelijk is wat hun plek is in de klas (kapstok, fotootje, …)? 

Spreek je ouders wiens kindje al in jouw klas zit aan om nieuwe ouders wat uitleg te geven? Voorzie je 

tijd en ruimte voor ouders om elkaar te leren kennen?  

Wat denk je van de uitspraak: We moeten de school aanpassen aan het kind en niet het kind aan de 

school? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


