Moet mijn kind volledig zindelijk zijn voor de eerste schooldag?
Heel wat kleuters zetten dit jaar de grote stap
naar onze kleuterschool.
Bij de inschrijving werd gepolst hoever het kind
staat in de zindelijkheidstraining.
Omdat die zindelijkheidstraining in de eerste
plaats de verantwoordelijkheid is van ouders
verwachten wij eigenlijk dat de kinderen zindelijk
zijn bij hun instap.
De kleuterjuffen streven in de onthaalklas immers ook leerdoelen na. Dit is erg
moeilijk wanneer een belangrijk deel van hun tijd in beslag genomen wordt door
zindelijkheidsproblemen.
Het is duidelijk: veelvuldige zindelijkheidsproblemen zijn een belemmering voor de
aard van de activiteiten.
Toch kunnen we niet-zindelijke kinderen niet weigeren. We beseffen immers dat
peuters en kleuters niet allemaal dezelfde leersnelheid hebben. Bijgevolg gedogen
wij een overgangsfase van 3 weken voor instappers die nog niet proper zijn.
Gedurende deze aanpasperiode voorzien we een intense samenwerking tussen de
school en de ouders om de zindelijkheidstraining zo optimaal mogelijk te laten
verlopen.
• Pamperbroekjes zijn tijdens deze periode een tijdelijke oplossing.
• Een zindelijkheidskoffer kan als hulpmiddel uitgeleend worden bij de juf.
• De folder ‘zindelijkheid positief ondersteunen’, die je van ons meekreeg bij de
inschrijving, kan een handig hulpmiddel zijn.
Na een paar weken flink volgehouden trainen lukt het vaak om zindelijk te worden.
Dit is het moment dat je kind voelt dat het naar toilet moet en het kan ophouden
tot op het potje of toiletje.
Wanneer het ondanks de inspanningen van de ouders en de school toch niet lukt
wordt een overleg gepland met ouders, klasleerkracht, zorgcoördinator en
eventueel Kind & Gezin met als doel een individueel traject uit te stippelen.
Door de zindelijkheidstraining tijdig op te starten, minstens 2 maanden voor de
eerste schooldag, kunnen heel wat problemen, en ongeluk(kige gezicht)jes,
vermeden worden. Zindelijkheid respecteert immers de leerkrachten, en de school,
én zorgt voor een beter onderwijs voor je kind.

