
NIEUWSBRIEF 

VORMINGSAANBOD 

Hou zeker jullie mailbox 
in de gaten want in het 
voorjaar gaan nog twee 
vormingen door.  

Welke?  

Françoise Dolato: 
spreek met, maar niet 
over kinderen op 29 
mei te Torhout in CC De 
Brouckere, Aartrijke-
straat 6 van 19 u 30 tot 
21 u 30 

Emmi Pikler: jonge 
kinderen bewegen 
vanzelf en op hun ei-
gen ritme op 19 juni te 
Ieper, Fochlaan 1 van 
20 u 00 tot 22 u 00  

Interesse? 

Stuur een mailtje naar: 
Xzekoo@arteveldehs.be  

©  Xzekoo  

Nieuwe website  
Xzekoo heeft een nieuwe website! Laat je leiden doorheen en 
de website en laat ons weten wat je ervan vindt! Wij zijn al-
vast benieuwd.  
 
Www.arteveldehogeschool.be/xzekoo  

  APRIL 2018 

Xzekoo jaarkalender 2018  

Heb je jouw Xzekoo-kalender al aan de muur hangen? De 
Xzekoo-kalender bied je een handig overzicht van wat je het 
komende jaar bij Xzekoo zal volgen of wanneer de begelei-
ding op de werkvloer zal doorgaan. We willen met deze ka-
lender extra stilstaan bij jouw noden, wensen en behoeften, 
“want stilstaan is vooruitgaan” (Bertolt Brecht). 



De pedagogische visie van,… 
Françoise Dolto 
Praat met kinderen en niet over kinderen is een advies die we 
bij de Franse kinderarts Françoise Dolto kunnen plaatsen. In 
haar pedagogische visie was één-op-één contacten met kin-
deren (ook hele jonge!) heel belangrijk. Bijvoorbeeld bij het 
verwelkomen ’s morgens wordt zowel het kind als de ouders 
begroet. Er worden ook vragen gesteld aan het kind en niet 
enkel aan de ouders. Er wordt op ooghoogte met de kinderen 
gepraat ipv altijd rechtstreeks met de vader of moeder. Je 
kan vragen aan het kind of het goed geslapen heeft in plaats 
van meteen aan de mama te vragen. 

Taal is voor Dolto niet enkel verbaal. De lichaamstaal van 
een kind is even belangrijk. Kinderen stralen uit hoe ze zich 
voelen. Belangrijk om hierop in te spelen als begeleider. Je 
spreekt dus niet alleen over wat je ziet maar je praat ook over 
gevoelens en verwachtingen. Dolto geeft de raad om te pra-
ten met je baby volwaardig persoon. 

Wist je dat Dolto ook kan gezien worden als de grondlegger 
van de oudercrèches? Daar waar vaders en moeders mee 
instaan voor de gang van zaken in de crèche. Haar visie 
kleurde ook de werking van onze huidige Huizen van het 
Kind.  

Geprikkeld? Op 29 mei gaat er in Torhout een vorming door 
over deze interessante dame. Inschrijven kan via 
xzekoo@arteveldehs.be 

Privacybeleid 

Vanaf 25 mei gelden de nieuwe 
verplichte Europese privacy-
regels, ook voor de kinderopvang. 

Een aantal actoren uit de sector 
hebben met medewerking van 
Kind en Gezin handige instrumen-
ten uitgewerkt. 

Deze handige instrumenten en de 
link naar de webinar  zullen we via 
mail doorsturen zodra deze be-
schikbaar zijn 

Ook via onze facebookpagina la-
ten we weten wanneer je de info-
sessie online kunt herbekijken.  

 

© Australian Human Rights Com-
mission 

© oei, ik groei  



Pedagogische 

norm 

Verandert er nu wéér 
iets op 1 april? 

Neen! De pedagogische 
norm doet vanaf 1 april 
2018 zijn intrede in de 
kinderopvangsector. 

Met de pedagogische 
norm hebben ze vastge-
legd wat er verwacht 
wordt van de kinderop-
vanglocatie na een in-
spectiebezoek met de 
MemoQ om je pedagogi-
sche werking te verster-
ken.  

De pedagogisch onder-
steuners staan klaar om 
jou te ondersteunen na 
een inspectiebezoek! 

Op de site van 
kind&gezin vind je alle 
informatie: https://
www.kindengezin.be/
kinderopvang/sector-
babys-en-peuters/
pedagogische-aanpak/
memoq-pedagogische-
norm/ 

wil je meer weten over 

de MemoQ? https://

www.kindengezin.be/

kinderopvang/sector-

babys-en-peuters/

pedagogische-aanpak/

memoq-algemeen/ 

© Kind & Gezin  

BuitenGEWOON kinderspel  

De eerste reeks van de workshop ‘buitenGEWOON kinderspel’ zit 
erop. Tijdens de eerste workshops stonden we stil bij hoe de ver-
schillende voorzieningen kijken naar buitenspelen (visie), wat de 
meerwaarde is van buitenspel en hebben we de verschillende 
randvoorwaarden om buiten te kunnen spelen in kaart gebracht. 
Op het einde van de workshop kregen de aanwezigen een ‘waaier 
buitenGEWOON kinderspel’ met daarin leuke weetjes, tips en in-
spiratie.  

Voor de tweede workshop kregen de aanwezigen de opdracht om 
buiten een activiteit te doen en deze pedagogisch te gaan docu-
menteren. Iedereen liet zich helemaal los gaan. Er werden posters, 
affiches, boekjes getoond en met trots verteld.  

Enkele reacties na de workshop:  

‘Vanaf nu ga ik dit vaker doen, foto’s nemen van de activiteiten en 
een poster maken. Zo zien de ouders wat we gedaan hebben en is 
het ook fijn voor de kinderen om zichzelf te zien.” (Hilde).  

‘Eigenlijk zoeken we het allemaal veel te ver. Vandaag stond ik op-
nieuw stil bij het feit dat je met dagdagelijkse voorwerpen ook leuke 
activiteiten kunt doen met de kinderen. Wij hadden eerst een activi-
teit in ons hoofd, we zouden de kinderen lange kartonnen buizen 
geven en autootjes en zo een parcours afleggen. Opeens besloten 
mijn collega en ik om het materiaal aan te bieden en te kijken wat 
de kinderen ermee zouden doen. De eerste tien minuten waren ze 
zeer stil. Ze waren allemaal aan het experimenteren en verbaasd 
omdat ze eerder niet met een kartonnen buis hadden gespeeld. 
Iedereen ontdekte en verkende het materiaal op zijn eigen manier. 
Ze hebben zich lang bezig gehouden met de kartonnen bui-

zen.’ (Sara)  

Wil jij graag de workshop: buitenGEWOON kinderspel volgen? Dat 

kan! In november en december 2018 geven we nog twee reeksen. 

Inschrijven kan enkel nadat je een uitnodiging hebt gekregen.  



Lerend netwerk Torhout ge-
zinsopvang in beeld,…  
Op dinsdag 13 februari 2018 vond het lerend netwerk Torhout 
voor de gezinsopvang plaats in de Brouckère. Het werd een 
heel boeiende avond want onthaalouder Hilde nam ons allen 
mee in haar verhaal over de zindelijkheidstraining. Vanuit 
haar 20 jaar ervaring deelde ze heel wat praktische tips en 
tricks die de andere onthaalouders zeker zullen gebruiken in 
hun eigen werking. Er was ook tijd en ruimte om zelf aan el-
kaar vragen te stellen en elkaar te ondersteunen. Kortom, 
een geslaagde editie! 

 

Heb je zelf de goesting om deze groep te vervolledigen? On-
ze volgende bijeenkomst staat gepland op 26 juni 2018. Mail 
naar fleur.gauquie@arteveldehs.be om in te schrijven.  

 

© Fleur Gauqieue  

Contactgegevens ondersteuners 

Dursun Akbel                 
  
Dursun.akbel@arteveldehs.be        
Maxime Locqueneux           
Maxime.locqueneux@arteveldehs.be    
 
Tatiana Devadder                                               
Tatiana.devadder@arteveldehs.be  
 
 
Fleur Gauquie 
Fleur.gauquie@arteveldehs.be   
 

STUDIEDAG 7 JUNI  

 

De KAA Gent Foundation zet voet-

bal in als verbindende kracht om 

samen te werken met kinderen, ge-

zinnen en de buurt ten voordele 

van de samenleving. Ook professi-

onals in kinderopvang, gezinson-

dersteuning en kleuterscholen wer-

ken dagelijks samen met kinderen, 

gezinnen, andere professionals en 

organisaties uit de buurt. Maar hoe 

kan je scoren in het samenspel met 

deze verschillende partners? Dat 

kan via een gedeeld derde element 

zoals voetbal maar uiteraard zijn er 

nog tal van andere opties. Be-

nieuwd? Op deze studiedag kom je 

het te weten!  

Meer info? 

www.arteveldehogeschool.be/

scoreninsamenspel/ 
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