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• Momenteel 5 kleuterklassen 
• Kleine klasgroepen (+/- 7 leerlingen)
• Type 9 attest
• Ingedeeld op basis van taal- en 

ontwikkelingsniveau, sociaal-emotionele noden
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INHOUDELIJKE WERKING

Team:
• Vaste klasleerkracht
• Klastherapeut (kine of logo): werkt klasondersteunend
• Bijkomende individuele therapie (kine, logo of ergo) mogelijk
• Kinderverzorgster
• KITO: leerlingbegeleiding 
• Pedagoog/psycholoog: coördineren van zorg
• Samenwerking CLB en MFC
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INHOUDELIJKE WERKING

TEACCH-model: zes pijlers:
• Verduidelijking van de omgeving
• Individueel programma rond acht vaardigheden
• Nadruk op geïndividualiseerde werking (op maat van het 

kind) en functionaliteit
• Multidisciplinaire en geïntegreerde werking 
• Samenwerken met ouders
• Werken met therapeuten als generalist 

WWW.KOCA.BE

Ruimte zo inrichten dat zichtbaar wordt 
waar de verschillende activiteiten 
plaatsvinden (bv. looplijnen, werkhoeken, 
speelmat, ...)

Tijd : (visueel) overzicht geven welke 
activiteiten zullen plaats vinden, in welke 
volgorde en hoe lang (bv. dagschema; time 
timer) 

Organisatie : (visueel) verduidelijken hoe 
een taak/opdracht moet worden 
aangepakt of hoe een activiteit zal 
verlopen. Helpen organiseren van vrije 
tijd. (bv. stappenplan)

Aanpak : zo handelen dat de verwachtingen duidelijk zijn
(bv. zeggen wat je doet en doen wat je zegt)

Communicatie : 
1) Onze communicatiestijl aanpassen 
opdat personen met ASS ons beter 
zouden begrijpen  (bv. concreet 
taalgebruik, …)
2) Personen met ASS helpen om zich 
verstaanbaar te maken. (bv.hulpkaartje, 
vertelschema…) 

Sociale omgeving : (visueel) verduidelijken 
van sociale regels en omgang met 
anderen. 
(bv. leefregels, speelplaatsafspraken, …)

INHOUDELIJKE WERKING
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Acht vaardigheden:
• Zelfredzaamheid
• Huishoudelijke vaardigheden
• Vrijetijdsvaardigheden
• Sociale vaardigheden en communicatie
• Cognitieve en functionele schoolse vaardigheden
• Werkgedrag en werkhouding
• Werkvaardigheden
• Gedrag en emotionele vaardigheden

INHOUDELIJKE WERKING
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PIJLERS KLEUTERWERKING
SPELONTWIKKELING

• Spel is noodzakelijk voor een adequate cognitieve, sociale, 
communicatieve, emotionele en psychomotorische ontwikkeling
• Cognitief: kleuren, tellen
• Sociaal: op de beurt leren wachten
• Communicatief: vertellen over spel
• Emotioneel: leren omgaan met frustratie
• Psychomotorisch: fijne en grove motoriek
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PIJLERS KLEUTERWERKING
TAALONTWIKKELING

• Logopedische ondersteuning in of buiten de klas
• Leerkrachten nodigen kinderen zeer veel uit tot spreken, tot 

communicatie
• Veel visuele ondersteuning aanwezig in de klas
• Zingen
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PIJLERS KLEUTERWERKING
EVENWICHT SPANNING-ONTSPANNING

• Opbouw van lessenrooster
• Grote lijnen elke dag hetzelfde: onthaal, afsluiting, …
• Afwisseling werk-spel
• Sherborne

• Klasopstelling
• Duidelijke afgebakende hoeken
• Rustruimte
• Sensorisch- en snoezelmateriaal aanwezig in de klas

• Zeer bewust zijn over de eigen houding
• Rustige achtergrondmuziek
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DAGVERLOOP

• 8u-8u45: kinderen komen aan op school (clusterwerking)
• 10u50-11u15: voormiddagspeeltijd (aparte speelplaats)
• 12u30-13u30: middagpauze (in klas) en speeltijd 
• 14u20-14u40: namiddagspeeltijd
• 15u30: einde school 

• Ophalen door ouders: aparte uitgang voor kleuters school –
Rudolfstraat 16

• Schoolbus: kleuters wachten in turnzaal op de bus
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CONTACT MET OUDERS

• 5 officiële contactmomenten: IHP (2x/schooljaar); rapport en 
oudercontact (3x/schooljaar)

• Hechten veel waarde aan een goede samenwerking en open 
communicatie 

• Op vraag altijd extra overlegmomenten mogelijk
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LAGERE SCHOOL

• 14 Klassen (8 in de Zuidschool en 6 in Jonghelinckshof)
• Waarvan 2 speelleerklassen (één op elke campus)
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Nog vragen? 
Aarzel niet om ons te contacteren via: 
eline.eyskens@koca.be
Janis.aussems@koca.be
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