
Peuter Wat kan ik als ouder doen? Kleuter

Een plasje in mijn luier. • Zet je kind regelmatig op het potje en 
moedig het aan.

• Volg het ritme van je kind, zet niet  
te veel druk. 

• Doe je kind gemakkelijke kleding aan. 

Kijk: ik plas op het potje!

Mama of papa duwt mijn fiets. • Moedig je kind aan om nieuwe  
dingen te ontdekken: fietsen, jasje 
aandoen, …  

• Geef je kind veel bewegingsruimte.

Joepie, ik fiets alleen.

Ik schilder met mijn handjes. • Moedig je kind aan om nieuwe dingen 
te ontdekken: schilderen, spelen met 
water en zand, …

Ik schilder met verf en penseel.
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Peuter Wat kan ik als ouder doen? Kleuter

Ik speel graag alleen. • Laat je kind al eens met andere 
leeftijdsgenootjes spelen  
(familie, kinderopvang,  
buurtwerking, enz.).  

Samen spelen vind ik fijn.

Ik blijf graag dicht bij mama of papa. • Laat je kind al eens enkele uren bij 
familie of vrienden.

• Breng vooraf eens een bezoekje aan 
de kleuterschool.

Ik ontdek de wereld zonder  
mama of papa.

Als ik boos ben,  
reageer ik driftig.

• Help je kind zijn gevoelens te  
benoemen.

• Wees geduldig, troost en kalmeer  
je kind.

• Geef je kind ruimte om te ontdekken, 
maar stel ook duidelijke  
grenzen.

Als ik pijn heb,  
vertel ik dat aan papa of mama.

Sociaal-emotionele ontwikkeling = omgaan met anderen en gevoelens

VOORBEREIDING OP DE KLEUTERSCHOOL
09/2016 - Verantwoordelijke uitgever Kind en Gezin, Katrien Verhegge, administrateur-generaal - Vlaams agentschap



Peuter Wat kan ik als ouder doen? Kleuter

Leuk: bouwen, stapelen en 
omgooien!  

• Stimuleer je kind om te spelen.

• Spelen is leren.

Ik verander in een prins of prinses.

Zo praat ik: papa - dada. • Vertel je kind over de kleuterschool.

• Lees samen boekjes (bv. met de  
eerste schooldag als thema).

• Leer je kind hoe het zich 
verstaanbaar kan maken, o.a. dorst en  
honger, pijn, vuil, plassen, moe.

Ik kan al een zin maken.

Dit   is
de koe!

Verstandelijke ontwikkeling = denken en taal
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