
 

Checklist groep 1: Waar moet je op letten als je kind naar 
groep 1 gaat?  
 
1. Het is belangrijk dat je kind weet wat het kan verwachten.  
 
Allereerst is het belangrijk dat je je kind vertelt wat hij of zij kan verwachten:  

 In de klas kun je samen met kinderen spelen  

 Je kunt spelen in een huishoek, rekenhoek, aan tafel etc.  

 Je leert nieuwe vaardigheden zoals tellen en letters  

 Je leert de dagen van de week en alles over seizoenen  

 Je gaat buiten spelen en gymen  

 Je gaat knutselen en puzzelen  

 Er worden activiteiten gedaan in de kring: praten, voorlezen, eten en drinken  

 Wie brengt je weg en haalt je op?  

 Hoe heten de leerkrachten van de groep  

 
2. Afscheid nemen  
 
Afscheid nemen kan spannend zijn. Niet alleen voor je kind, maar ook voor de ouder. Hou het afscheid 
daarom kort, ook als je kind moet huilen. Je kind zal snel opgaan in de groep.  
 
3. Welke schoolspullen schaf je aan  
 
Het is ook belangrijk dat je zelf een goede voorbereiding treft. Hieronder vindt je een checklist, van wat je 
moet kopen:  

 schooltas  

  broodtrommel of bakje voor de ochtendpauze  

  broodtrommel voor de overblijf  

  lekvrije beker of pakje drinken  

  gymschoenen met stevige zool en klittenband (evt. gymkleding)  

  eventueel sticker labels  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
4. Praktische informatie  
 
Lees allereerst de schoolgids goed door. Hier kun je veel informatie in terug vinden. Op veel scholen wordt 
er aan het begin van het jaar een informatieavond georganiseerd. Er wordt uitleg gegeven over praktische 
regels en zaken. Je kunt zelf ook vragen stellen zoals of er schoolmelk is, of het nodig is om sportkleding te 
kopen etc. Is er een school app of wordt er een wekelijkse mail verzonden? Dit verschilt namelijk per 
school.  

  Betalen van de overblijf  

  Regelen van de voorschoolse- en naschoolse opvang  

  Bespreken met de leerkracht wie je kind op mag halen  

  Telefoon en e-mailadres van school opslaan in telefoon  
 
5. Voorbereiden op de eerste dag  
 
En dan is het zover! De eerste dag staat voor de deur:  

  Rust creëren: laat je kind op tijd naar bed gaan  

  Leuk momentje: leg samen de eerste outfit klaar om aan te trekken  

  Broodtrommel klaarmaken: snij groente en fruit voor zodat je kind het makkelijk opeet. Geef je 
kind eten mee die het graag eet (mogelijk moet je kind wennen aan de snelle tempo van het pauze 
moment)  

 

6. Overige tips  

•  De eerste weken kunnen zwaar zijn voor je kind. Besef dat je kind vier jaar is en niet leerplichtig. 
Wanneer je merkt dat je kind erg moe is, laat hem of haar dan een (halve) dag rusten.  

•  Maak een leuke foto van de eerste dag op school! Het is toch een mijlpaal  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


