
Samen met de voorschool van Impuls gaan we voor eigentijds en toekomstbestendig onderwijs!

LUKASLUKAS

daltononderwijs van 2 tot 13 jaar

VOORSCHOOL VOORSCHOOL 



Wat is een voorschool?

Op de voorschool werken we met de methode ‘Uk & Puk’. Deze methode sluit aan 

op de belangrijkse waarden van het Daltononderwijs: samenwerking, 

verantwoordelijkheid, reflectie, effectiviteit en zelfstandigheid. We geven de 

kinderen in een veilige omgeving de ruimte om zichzelf te ontwikkelen en samen 

met vriendjes de wereld te verkennen. 

Er is veel aandacht en tijd voor taalspelletjes, voorlezen, tekenen, luisteren, zingen 

en bewegen. Zowel binnen als buiten. Zo ontwikkelt uw peuter zich naar een 

kleuter die vol zelfvertrouwen het schoolplein opstapt!

Hoe werken wij op de voorschool?

We volgen de totale ontwikkeling van het kind, zoals de taal, de motoriek en de 

sociale vaardigheden in een digitaal registratie-systeem. Doordat we dit goed in 

de gaten houden, kunnen we precies bepalen wat ieder kind nodig heeft om zich 

verder te ontwikkelen. 

Hoe volgen wij de ontwikkeling van uw kind?



Samenwerking met ouders
Vertrouwen tussen ouders en onze pedagogische medewerkers is onmisbaar. 
We vertellen u regelmatig wat de kinderen op een dag doen en wat ze daabij 

leren. Andersom horen we ook graag hoe het thuis gaat. Door elkaar goed op de 

hoogte te houden van hoe het gaat met het kind, werken we samen aan de beste 

ontwikkeling.

Gesprekken
Het startgesprek 
Het startgesprek is de eerste kennismaking 

met ouders en het kind. U vertelt ons tijdens 

dit gesprek wat voor ons belangrijk is om over 

het kind te weten en u kunt ons uw vragen 

stellen. Daarna vertellen wij hoe we werken op 

de voorschool, waar u rekening mee moet 

houden en wat u van ons mag verwachten.  

Voortgangsgesprekken
Twee keer per jaar voeren we een voortgangs- 

gesprek met u over of uw kind het naar 

zijn/haar zin heeft op de voorschool en hoe het 

zich ontwikkelt.

Tussentijdse gesprekken
Wanneer u, of een medewerker zorgen heeft 

over de  ontwikkeling, het gedrag of de 

gezondheid van uw kind, kan er tussentijds 

een gesprek worden gepland.

Overgangs- en exitgesprekken
Wanneer uw kind overgaat naar een andere 

groep,  draagt de pedagogisch medewerker 

van de oude groep, samen met u uw kind 

aan de medewerker van de nieuwe groep 

over. Alle belangrijke informatie gaat mee 

naar de volgende groep. 

Wanneer uw kind van de opvang af gaat, 

rondt u samen met de pedagogische   

medewerker af in een exitgesprek.  

Dagelijkse contacten 

Er is tijd om bij te praten tijdens 

het halen en brengen van de 

kinderen, maar ook bij de 

activiteiten die we organiseren. 

U bent welkom om langs te 

komen bij exposities van 

(kunst)werkjes, optredens van 

de kinderen etc. We delen ook 

veel informatie via de Impuls 

app en de nieuwsbrieven.  



Start en einde van de dag
We starten de dag met een spelinloop. Ouders mogen blijven tot we de dag 

starten in de kring. Hier openen we de dag met de kinderen. In de kring worden 

twee kinderen uitgekozen als ‘hulpjes van de dag’. Zij helpen die dag met allerlei 

lichtje klusjes zoals het uitdelen van fruit en het aan- en uitdoen van het licht. 

Na de kring mogen de kinderen kiezen de kinderen waar ze mee willen spelen. 

Na het spelen zingen we samen het ‘opruimlied’ en ruimen we al het speelgoed 

weer op. 

Aan het einde van de ochtend/middag zingen we elkaar samen gedag en 

komen de ouders de kinderen weer ophalen. 

Eten en drinken
Gezond eten en drinken vinden wij heel 

belangrijk. Een gezonde leefstijl zorgt 

voor een goede ontwikkeling van 

kinderen en een lang en gezond leven.

Bewegen
We bewegen zoveel mogelijk op de 

voorschool. We spelen veel buiten of 

in de gymzaal. Binnen elk thema 

plannen we beweegactiviteiten in. 

Onze pedagogisch medewerkers 

maken veel gebruik van de methode 

‘bewegend leren’. Dit betekent dat 

kinderen beter leren door te 

bewegen tijdens bijvoorbeeld het 

tellen en het zingen. 



Wat kunt u thuis doen?
Op de voorschool behandelen we verschillende thema’s zoals .... De ouders 

krijgen een themaboekje aan het begin van een nieuw thema. Hierin staan tips 

wat u thuis met uw kind kunnen doen. Wij geven ook een werkblad mee, dat u 

samen met uw kind thuis kunt maken. 

Familie Service Punt
Vanuit het Familie servicepunt werken we samen met de ouder- en 

kindadviseurs (OKA) en Buurtteam Amsterdam om ouders en gezinnen te 

helpen met grote en kleine vragen over het opvoeden en opgroeien van hun 

kind(eren). Maar ook voor hulp rondom het aanvragen van een Stadspas of het 

invullen van papierwerk.

Onze app
Impuls houdt u via de app Konnect op de hoogte over de dagelijkse gang van 

zaken en blijft u nauw betrokken bij de belevenissen van uw kind. 



Osdorper Ban 134 - 1067 ZR Amsterdam - www.lukasschoolamsterdam.nl

Wij staan voor u klaar!
� Heeft u vragen over de ouderbijdrage?

� Wilt u een rondleiding op de locatie of digitaal?

� Wilt u uw kind inschrijven?

Loop op maandag tussen 08:30 en 09:30 binnen bij ons Familie Service Punt op de 

Reimerswaalstraat 101 (naast de school) of mail Laila: laila.derraz@impuls.nl

www.lukasschoolamsterdam.nl/voorschool


