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 Ook Xzekoo werkt                         

aan kwaliteitsverbetering!  

 

Over het algemeen is er een grote tevredenheid over Xzekoo. We kunnen concluderen dat de              

persoonlijke begeleidingen een zeer grote meerwaarde zijn. Hierbij waarderen jullie ook de eigen keuze 

van wanneer het ondersteuningsmoment doorgaat alsook de mogelijkheid om heel wat praktische      

vragen te stellen. De nieuwsbrief wordt positief onthaald, al is hier meer diversiteit. Er wordt aangege-

ven dat thema’s rond wetgeving en pedagogische visies nog meer aan bod mogen komen. Dit nemen 

we zeker mee. 

 

We bekijken ondertussen de prijs rond vormingen nog eens opnieuw. Eveneens is op dit moment 

Xzekoo het betalend aanbod voor de kinderopvanginitiatieven met meer dan 18 plaatsen aan het uit-

werken.  

 

Vanaf nu laten we jullie steeds met een poll op onze facebook kiezen uit twee vormingen, voor           

personen zonder facebook voorzien we een link om te stemmen. We proberen ook elk jaar een vorming 

in elke regio te laten doorgaan. Interesse in een bepaald thema? Laat het ons weten.  

 

We staan altijd open voor feedback en suggesties!  

In maart kregen jullie de kans om jullie tevre-

denheid over Xzekoo te uiten via de tevreden-

heidsenquête. 59 initiatieven hebben de tijd 

genomen om onze enquête in te vullen. Dank 

je wel!  

 

Wat leerden we uit de tevredenheidsmeting:  



Durf je nek uitsteken! 

 

 

 

Kinder- mishandeling 

blijft een levend thema. Hoewel we allen 

hopen dat het niet in onze omgeving of 

bij de kinderen van de opvang voorkomt, 

is het belangrijk dat we waakzaam zijn 

voor verontrustende thuissituaties.  

Xzekoo  kon een train de trainer volgen 

via Kind & Gezin rond verontrusting in de 

thuissituatie. Binnenkort bieden we hier-

rond workshops aan. Wat zal er aan bod 

komen: 

• Hoe moet je omgaan met                 

vermoedens van kindermishandeling? 

• Welke stappen kun je ondernemen?  

• Hoe spreek je ouders hier over aan?  

Via deze link vind je alvast een brochure 

die je kan informeren en handvaten ge-

ven over het spreken met ouders of kin-

deren rond kindermishandeling. Houd 

zeker ook onze uitnodigingen in het oog 

voor onze workshops.  

 http://www.politiezonerupel.be/images/pdf/

kindermishandeling_stappenplan_Boom_w.pdf  

 © boekstart.be  

Boekentip  

Het hele jaar fruit 

Clare Corman & Clara Corman 

De Eenhoorn, 2018 

 

Ben je op zoek naar een leuk boek om je 

fruitmoment in te kleden? Dit boek laat jouw 

peuters op een interactieve manier verschil-

lende vruchten kennen. Aanrader!  

Op de linkerpagina zie je telkens de boom of 

struik die vruchten draagt en op de         

rechterpagina staat de vrucht met telkens 

een interessant weetje er bij. Elke vrucht 

heeft een flapje, waardoor je ook naar de   

binnenkant kan kijken.  

Speel– en voorleestips 

Een boek vol fruit vraagt om een kom     

heerlijk verse fruitsla. Al dit heerlijke,     

kleurrijke fruit nodigt ook uit om de kleuren 

en de vormen te oefenen.  

Of brengt fruit tot leven. Teken ogen en een 

mond op de banaan of plak oogjes op de 

http://www.politiezonerupel.be/images/pdf/kindermishandeling_stappenplan_Boom_w.pdf
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Vormingsaanbod    
najaar 2019 

 
Via facebook en mail kon jij mee bepalen 
welke vormingen we dit najaar organiseren.  

Jullie stem ging massaal uit naar:  

• Hooglede: Loris Malaguzzi, spelkoffers 
maken   

• Tielt: workshop beeldend gepeuter 

 

Wil je jouw inschrijven voor deze vormingen?  

Dan kan dit  op  

www.arteveldehogeschool.be/xzekoo  

 

© www.gordontraining.be 

Thomas Gorden was een psycholoog die voor-

namelijk werkzaam was in de jaren ’60 en 

’70. Hij werkte vaak samen met ouders en 

hun kinderen in opvoedingsmoeilijkheden. 

Daar kwam hij tot de conclusie dat er vaak 

miscommunicatie was tussen ouders en kin-

deren. Dit ligt aan de basis van veel proble-

men. Straffen en belonen werkt volgens Gor-

den op lange termijn niet of zelfs averechts. 

Hij ontwikkelde zelfs een cursus voor ouders 

in de jaren ’60 genaamd: “Parent Effective-

ness Training”. Hij schreef ook 9 boeken waar 

onder het bekendste: Luisteren naar kin-

deren.   

Deze visie op opvoeden zien we nu nog altijd 

in de dagdagelijkse werking in kinderopvang. 

Bij conflicten tussen kinderen wordt er soms 

afgewacht om in te grijpen zodat de kinderen 

zelf de kans krijgen om voor zichzelf op te ko-

men. We proberen ook ons gevoel mee te ge-

ven in onze argumenten als begeleider bij-

voorbeeld: “Ik zie dat je verdrietig bent, …” of 

“ Ik vind het vervelend als u te laat komt” De 

ik-boodschap confronteert op een relatief 

vriendelijke manier zowel voor communicatie 

met ouders als voor kinderen.   

© https://kiind.nl/respectvol-communiceren

-gordon-1/ 

 

 

De pedagogische visie 
van Thomas Gordon 

 



Peer avocado ijsje 

Met het mooie weer in het verschiet tijd voor een ijsje!  

Wat heb je nodig? 

* Peer 

* Avocado 

* Staafmixer 

* IJsvormpjes 

* Eventueel wat water 

Hoe maak je het? 

Schil het rijpe fruit en snijd het in stukjes. 

Pureer het met de staafmixer en vul de 

ijsvormpjes met het fruitmengsel. Stop 

de ijsjes een nachtje in de vriezer en ge-

niet de volgende dag van een lekker ver-

koelend ijsje! 

© www.negenmaandenbeurs.nl  
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