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Actie/thema: De zachte brug  

Film “Over de streep” - Brug tussen voorschoolse en de kleuterklas 
 
Reflecteren over de brug tussen het voorschoolse en de kleuterklas. Waarop kan je, als school, 
samen met partners op inzetten?  

VOOR WIE DOEN WE HET (doelpubliek) 
☒ Ouders 

☐ Interne werking school 

☐ Partnerorganisaties 

☒ Kinderen 

WIE KAN ER MEE AAN DE SLAG? 
☒ Leerkrachten 

☒ Directie 

☒ Zorgbeleidsmedewerkers 

☐ Andere:………………………………………………………… 

INHOUD (methodiek, theorie, handleiding, stappenplan, film …)  

 

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.  

 
 Verloop/opbouw methodiek 
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. 

 
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 stressvolle situaties ontstaan. Inzetten op een goede en warme 
overgang is trouwens noodzakelijk voor iedereen. 

 
Aan de slag? 

We ontwikkelden een leidraad om aan de hand van de film het gesprek in het schoolteam aan te gaan. 

https://stad.gent/sites/default/files/page/documents/Reflecteren%20over%20de%20overgang%20van%20voorschools%20naar%20de%20kleuterklas.pdf
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TIJD/DUUR 
Film: 23 minuten, nabespreking, minimum 40 minuten. 

Materiaal 

 Leidraad bij de film 

 Over de streep (link naar film) 

UITGETEST IN DE PRAKTIJK 
CONTACT (Waar vond de good practice plaats? school, stad… Wie kan je contacteren,) 

Onderwijscentrum Gent 

BRON (internet, publicatie, vorming, vergadering, lerend netwerk…) 

Over de streep (film) 
Kijkwijzer en draaiboek bij instaptraject (ontwikkeld door Proeftuin “Samen door de schoolpoort’). 

SLEUTELS 

☐ Begin bij het elementaire: glimlachen, goedendag en respect 

☐ Nadenken in en handelen vanuit het schoolteam 

☐ De families nemen zoals ze zijn, daar waar ze zijn “ 

☐ Het is aan de school om de stap naar de ouders te zetten 

☒ Banden creëren alvorens er moeilijkheden opduiken 

☐ Voorrang geven aan mondelinge contacten en visuele ondersteuning 

☐ De taaldrempels overstijgen 

☐ Het impliciete expliciteren 

☐ Aandacht voor de vaders 

☒ Het aantal deuren/ingangen vermeerderen 

☒ Banden smeden met de omliggende organisaties 

☐ Van de tijd een bondgenoot maken 

 

 

https://stad.gent/sites/default/files/page/documents/Reflecteren%20over%20de%20overgang%20van%20voorschools%20naar%20de%20kleuterklas.pdf
https://vimeo.com/238170681
https://stad.gent/onderwijscentrum-gent
https://vimeo.com/238170681

