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WAAROM?

Zowel de professional als de ouders zijn ‘gewoon mensen’
en dus ook kwetsbaar. Zeker nu. Dit herkennen en erkennen
geeft verbinding.

VERBINDING TUSSEN TEAM
WAT?
Het leven zoals het is ...
Ojee … we maken weer wat mee! Couscous op het menu betekent extra poetswerk aan
snoeten, tafels en vloer. Zonnecrème smeren loopt niet altijd even gesmeerd. De neuzen
en billen geraken nooit allemaal proper en het speelgoed ligt weer eens allemaal door
elkaar… Dat het niet altijd even rustig, stil, netjes, opgeruimd, rozengeur en maneschijn is
in de leefgroep ervaren jullie elke dag. Maar weten jullie ouders dat? Of houden jullie elke
dag een race tegen de klok om alles en iedereen netjes te hebben tegen dat de ouders de
kinderen komen halen?
Maak een fotoreeks over het leven zoals het is in de opvang. Hoe zien de kinderen eruit
als ze zelfstandig leren eten? Hoe krijg je 14 peuters of kleuters aangekleed om even naar
buiten te gaan?
Twijfel je om dit te tonen? Maak er dan een ‘voor & na’ van. Toon hoe het er echt aan
toegaat bij jullie en hoe jullie deze iets lastigere situatie aanpakken of oplossen. Het leven
zoals het is dus.

Tip voor kinderdagverblijven: MeMosnaQ 15 van dimensie 6 sluit hierbij aan.

Wat is jouw rol?

Wat zal helpen?

Als leidinggevende of pedagogisch coach

Als je dit per leefgroep doet, kan je

ondersteun je de begeleiders door deze

aansluiten bij wat de ouders graag willen

drukke momenten op beeld vast te

zijn: een vliegje in de leefgroep.

leggen. Het is nog sterker als de

Anderzijds is het ook erg interessant om

begeleiders ook te zien zijn op deze

zo’n fotoreeks te hebben die de

beelden. Zo zien de ouders niet alleen de

dagindeling weergeeft. Die kan je

kinderen maar ook de medewerkers aan
het werk.

gebruiken in gesprek met nieuwe ouders.

TUSSEN GEZINNEN
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5. Samen mens zijn

WAAROM?

Op sociale media zien gezinnen alleen de mooie plaatjes
en verhalen. De realiteit met elkaar kunnen delen zorgt

VERBINDING TUSSEN TEAM

voor herkenning en verbondenheid.

WAT?
Fiasco-bingo
Ojee … we maakten weer wat mee! Net als begeleiders beleven ouders ook zo’n
momenten. Elke ouder kent wel een of ander lastig of gênant moment dat, wanneer je
even afstand neemt, best wel grappig kan zijn. De peuter of kleuter ontdekt het makeuptasje van mama. Of gaf de mooie witte muur wat kleur met stift. De eerste ontmoeting
met een zandstrand verliep niet vlot en de stoelgang net veel te vlot… We maakten er een
fiasco-bingo van. Je kan deze bingo op verschillende manieren gebruiken. Nu ouders weer
in de opvang toegelaten zijn, kan je elke ouder een bingokaart meegeven en uitleggen
wat de bedoeling is. Wanneer de kaart ingevuld is door de ouders, kunnen ze die in de
gang ophangen bij de andere ingevulde kaarten. Nog fijner wordt het wanneer ouders
elkaar per leefgroep weer eens kunnen ontmoeten. Als ze dan zo’n bingokaart hebben, is
het meteen makkelijker om een gesprek te starten. Je kan deze kaart ook aanbieden op
een koffiemoment voor ouders zoals beschreven in de eerste reeks inspiratiefiches.

Wat is jouw rol?

Wat zal helpen?

Elke medewerker informeert de ouder

Zoek een plek in de opvang waar de

over het doel en toont waar de ingevulde

ouders hun ingevulde kaart kunnen

fiches gehangen worden. Zie je niet veel

ophangen. De medewerkers kunnen

bingokaarten hangen na enkele dagen?

starten met hun eigen bingokaart in te

Bied ze opnieuw aan en vul eventueel

vullen. Wanneer je ouders de kans geeft

samen met de ouder in. Als leiding-

om elkaar te ontmoeten in een kleine

gevende of pedagogisch coach
probeer je de actie mee te laten leven

ouderactiviteit per leefgroep of op een
koffiemoment, leg je de bingokaarten en

in je opvang door de ouders er

balpennen klaar. Verzamel de ingevulde

enthousiast over aan te

bingokaarten in een map, zodat ze niet

spreken.

verloren gaan.
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5. Samen mens zijn

WAAROM?

De lastigheden van deze coronasituatie delen met elkaar
geeft steun en zorgt voor verbinding. Je staat wat minder
alleen met je zorg.

VERBINDING TUSSEN TEAM

WAT?
Woelig water
Ojee … we maakten weer wat mee! Elk team zwemt wel eens door woelig water. Soms is
het niet duidelijk welke woeste stormen de medewerkers elk individueel doorstaan
hebben. Wat voor de ene een zee-met-briesje is, kan voor de andere als een beginnende
storm zijn. Wie is jullie rots in de branding op zo’n moment? Wat is het lichtpuntje in een
moeilijkere periode? De woeste zeeën, een woelig water of een kalm beekje bespreekbaar
maken in het team werkt verbindend. Van elkaar weten hoe we lastige situaties ervaren en
hoe sterk de golven ons raken, verbindt ons in het mens-zijn. Mensen met sterktes en …
kwetsbaarheden. We maakten een spel om dit te bespreken. Neem de tijd om even in te
checken met je team. Neem de dobbelsteen uit de bijlage er bij. Om beurt gooit iemand
uit je team de dobbelsteen met symbolen. Bij elk symbool hoort een vraag, bekijk de
verklarende symbolenlijst. De persoon die gedobbeld heeft, vertelt aan de groep hoe zijn
zee er de afgelopen periode heeft uitgezien (woelig, kalm, een diepe zee, zonnig…). Nadien
wordt de bijhorende vraag beantwoord. Ga zo de kring rond. Je kan de oefening herhalen
tot iedereen minstens één keer aan de beurt was

Wat is jouw rol?

Wat zal helpen?

Als leidinggevende of pedagogisch coach

Creëer een veilige setting om dit gesprek

creëer je de setting en neem je de leiding.

aan te gaan. Zorg dat er voldoende tijd is

Het is ook goed om jezelf kwetsbaar op

om dit gesprek te doen, denk

te stellen naar je team en open te zijn. Zo

bijvoorbeeld aan een teamvergadering of

toon je het goede voorbeeld aan jouw

een teamdag. Maar denk ook aan

team en zullen ze zien dat het oké is
om dit ook te doen.

organisatorische zaken: zorg voor iets
lekkers, een aangepaste setting en
zakdoekjes.
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