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CASUS 1 LEKKER NATUURLIJK
Het gebeurt regelmatig dat baby’s aarde in hun mond steken. Meestal leren de baby’s dit snel af doordat dit slecht
smaakt en onaangenaam voelt in hun mond. Maya (10 maanden) lijkt er echter geen genoeg van te krijgen … Ze steekt
tijdens het buitenspelen heel wat aarde in haar mond en slikt dit ook in. Als jij dit als begeleider ziet gebeuren, dan wijs je
Maya erop dat ze dit beter niet doet. Nu is ze even uit jouw zicht en net op het moment dat ze aarde in haar mond steekt,
komt haar mama binnen. Wanneer de mama dit ziet, tilt ze Maya snel op en komt ze heftig om uitleg vragen. “Hoe is dat
nu toch mogelijk dat jullie dit toelaten. Zo’n baby mag toch nog niet in de aarde zitten spelen?! Straks stikt ze erin.”

CASUS 2 TI-TA-TAKKEN

CASUS 3 KLIMKAMPIOEN
De peuters in je groep hebben een nieuw spel uitgevonden. Milan (2 jaar) klimt op het tafeltje in het midden van de
ruimte en springt er - schijnbaar zonder nadenken - af. Al gauw krijgt hij heel wat volgers: 3 andere peuters doen hem
na. Je ziet 1 van de kruipers onder het tafeltje door kruipen richting de waaghalzen. Op het moment dat je de kruiper
opneemt om hem naar een rustige (en veiligere) speelhoek te brengen, komt de papa van Milan binnen. “Aha, hier leert
hij dat dus … Bij ons thuis wil hij ook voortdurend op tafel klimmen. Dat kan toch de bedoeling niet zijn?”
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Jullie kinderdagverblijf heeft een avontuurlijke tuin, met o.a. struikjes en bomen. Er liggen hier en daar ook takken in het
gras, zeker wanneer de herfstwind gepasseerd is. Je ziet 2 peuters, Joris (18 maanden) en Amira (2 jaar), rondlopen met
elk een tak van ongeveer 30 cm lang in hun hand. Omdat ze op hun eentje spelen en niet in elkaars richting slaan, besluit
je hen te laten spelen, maar gericht te observeren hoe hun spel evolueert. Wanneer de mama van Joris haar zoontje
komt halen, vraagt ze enigszins verwonderd: “Laten jullie die kleintjes hier met takken spelen? Da’s toch gevaarlijk?”
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CASUS 4 KIELE-KIELE
In het kader van stoeispelen besluit je deze namiddag een kriebelspelletje te doen met de baby’s en peuters in je
buurt. Je gaat op de mat zitten en vraagt aan Quentin of hij kriebels heeft. “Nee”, zegt hij overtuigd, maar je wil dit toch
eens uittesten. Bij het kriebelen in z’n zij giert Quentin van het lachen. De andere peuters komen er snel op af en ook
baby’s kruipen dichterbij. Je probeert de kriebels bij verschillende peuters uit, en ziet dat ze ook bij mekaar beginnen
kriebelen. Wat een leuk moment, wat een plezier, tot plots het hoofd van Quentin tegen dat van Mira botst. Ze huilen
hevig, eventjes maar, en worden beiden snel getroost. Bij Mira zie je wel een flinke buil op het voorhoofd verschijnen,
ondanks het ijs dat je erop gelegd had. Hoe ga je dit straks uitleggen aan de mama van Mira, die al wat kritischer kijkt
naar alles wat tot ‘risicovol spelen’ behoort?

CASUS 5 SNEEUWWITJE

CASUS 6 HET LEVEN ZOALS HET IS ...
Vandaag komt stagiaire Chelsey (7e jaar kinderzorg, 3e stagedag) de groep mee ondersteunen. Samen
met Stefanie neemt ze de vroege shift voor haar rekening; jij mag vandaag iets later starten. Wanneer je er
nog niet bent, gebeurt het volgende: Julia (2 jaar) klimt op het lage boekenkastje in de leeshoek. Stefanie
ziet dit vanuit haar ooghoek en laat dit gebeuren. Ze weet immers dat Julia dit kan. Wanneer stagiaire
Chelsey het opmerkt, roept ze spontaan: “Pas op!”. Julia schrikt en valt op baby Yousra (8 maanden) die op de speelmat
ligt. Beide kinderen barsten in huilen uit. Yousra houdt er een builtje aan over op zijn voorhoofd. Julia is snel getroost,
komt er met de schrik vanaf, en speelt lustig verder. Stefanie schrijft het voorval kort in de map voor overdracht naar jou:
“Julia op kast geklommen, Julia op Yousra gevallen, ijs op hoofd Yousra gelegd.” Wanneer Yousra’s moeder toekomt,
doe je de overdracht en vermeld je het voorval. Yousra’s moeder reageert geërgerd, zeker wanneer blijkt dat je niet
alle details kent. Ze noemt het onaanvaardbaar dat Julia op de kast klom. Je ziet verbouwereerd hoe de kwade moeder
vertrekt. Bij het naar buiten gaan, passeert Yousra’s mama het bureau van jouw verantwoordelijke. Ze zegt: “Ik wil je
morgen spreken, want dit is écht niet oké!”
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Wat een prachtig weer vandaag. Je gaat, zoals zo vaak, met de peuters naar buiten. Ze genieten van de bewegingsvrijheid
en er heerst een uitgelaten sfeer. Als de papa van Maud zijn dochter rond 9u komt brengen, toont hij trots het witte
kleedje dat ze voor haar tweede verjaardag heeft gekregen. Als hij ziet hoe ‘wild’ het er buiten aan toegaat, geeft hij de
opmerking: “Zorg je er wel voor dat ze niet vuil wordt. Maud speelt hoe dan ook liever binnen dan buiten.”
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