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PJK Academie 
voor Opvoeding 

& Coaching  

Versterken, verbinden en 
verrijken. Daarvoor staat 
de PJK Academie voor 
Opvoeding en Coaching 
van de arteveldehoge-
school. Die zet met een 
breed vormingsaanbod in 
op de versterking van de 
professionals die werken 
met kinderen en gezin-
nen.  

In het aanbod vind je een 
overzicht van de vormin-
gen op maat, bijscholin-
gen en studiedagen.  

Hier alvast een greep uit 
het aanbod: 

 Vaderbetrokkenheid 

 Videocoaching 

 Teamreflectie  

 …. 

 

Geïnteresseerd? Neem 
zeker een kijkje op: 

www.sites.arteveldehoge
school.be/pjkacademie  
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Tekenen: het kan ook anders! 
Niet alle kinderen zijn even gek op kleuren maar welk kind is 
niet gek op iets doen dat eigenlijk niet mag!  

 

Strooi wat zout op de grond en laat de kinderen experimen-
teren door hen er door te laten kruipen of hen een tekening 
te laten maken. Je kunt er ook voor kiezen om met stokjes 
tekeningen te maken of om door het zout te rijden met een 
auto en na te gaan welke afdrukken auto’s nalaten. Daarna 
even de stofzuiger er overheen en klaar is kees!  

 

Benodigdheden: 

 Zout  

 Enthousiaste kinderen  

  JULI  2018 



Sociale functie in de kinderopvang? 

Huh?  

Waarom is kinderopvang nodig?  Omdat ouders zouden kunnen 

werken, tijd maken voor zichzelf of naar een bijscholing gaan.  Oh 

ja, en natuurlijk is het ook belangrijk voor de ontwikkeling van 

kinderen. Maar is er nog meer?  

JA, nog veel meer!  

De deelnemers aan de eerste reeks van de workshop ‘sociale 

functie: kinderopvang voor iedereen’ ontdekten alle antwoorden. 

Bovendien kwamen er leuke ideeën uit de kast om hun eigen 

kinderopvang nog socialer te maken. Inzicht in de sociale functie, 

gekoppeld aan een leuk spel met als afsluiter een doe-opdracht 

gelinkt aan de eigen werking maakte de workshop verrijkend en 

inspirerend. Er zijn nog plaatsen vrij in het najaar! 

   WORKSHOP SOCIALE FUNCTIE: Kinderopvang voor iedereen! 

 Kom ontdekken wat de sociale functie nu precies inhoudt en kom te        

weten welke kansen er nog liggen voor jouw opvang! Uitnodiging via mail volgt! 

                      23/10 & 13/11 in Ieper  

                    VORMING: Kleurig poppenspel voor elke dag op 09/10/18 

  Een vorming in samenwerking met  VCOK over eenvoudige poppenspel-ideeën, die je zo kan 

 toepassen in je opvang! 

 
             ADRES : Hoeve Vandewalle, Boomgaardstraat 168 Kuurne 

                                          VORMING: INSPRINGTHEATER 'SAMEN WERKT' op 12/12/18 

 
In je dagelijkse contact met ouders komen hun vragen en bezorgdheden aan bod, eventuele  

wensen en meningsverschillen. Hoe ga je daarmee om? Een leuke en diepgaande manier om na te 

 denken over de relatie tussen ouders en begeleiders. Deze vorming is ism VCOK. 

  
ADRES : Zuidleie Valentijn Hennemanstraat 1, 8020 Moerbrugge 

HOE INSCHRIJVEN?!! 

 
Vanaf dat je een uitnodiging ontvangt in je mailbox met alle praktische info kun je inschrijven voor de workshop of 

 
 vorming. 



Eerst de taalwaaier, nu de 

buitenwaaier!  

Na de aftrap van de cam-

pagne van Kind en Gezin: 

#buitenbabys is Xzekoo in 

maart 2018 volop gaan toe-

ren in West-Vlaanderen met 

de workshop: buitenGE-

WOON kinderspel.  

Spelen is belangrijk voor de 

algemene ontwikkeling van 

de kinderen maar, wat heb 

je allemaal nodig om buiten 

te spelen? Wat is de meer-

waarde van buiten spelen, 

zowel voor de ouders, kin-

deren als begeleiders? Hoe 

kijk jij naar buitenspelen?  

Tijdens de workshops gin-

gen we op zoek naar ant-

woorden op deze vragen. 

Uiteraard kan inspiratie niet 

ontbreken. Daarom ontwik-

kelde Xzekoo een buiten-

waaier. Naast inspirerende 

voorbeelden, vind je ook 

tips en stellingen waardoor 

je met de buitenwaaier vol-

ledig je eigen visie rond bui-

tenspelen kan ontwikkelen.  

 

Heb je de eerste reeksen 

van de workshop gemist en 

wil je graag deelnemen? 

Wel, dan hebben we goed 

nieuws. Ook in het voorjaar 

van 2019 komen er nog 

workshops aan!  
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De pedagogische visie van  

Veronica Sherborne 

 

Sherborne ontwikkelde een bewegingsmethode waarbij be-
wegingsactiviteiten individueel, met 2 of met meer worden 
aangeboden met als doel de ontwikkeling van de totale per-
soonlijkheid te bevorderen. Deze methodiek bevordert sterk 
het motorisch vermogen van kleine baby’s/ peuters en het 
vertrouwen in de begeleider. Als kinderen zich thuis voelen in 
hun eigen lichaam ontstaat er zelfvertrouwen. 

Deze bewegingsmethode ook wel knuffelturnen genoemd, is 
een plezierige manier van bewegen voor kinderen en (groot)
ouders en begeleiders. Het samen bewegen, voelen, genie-
ten en ontspannen is het uiteindelijke doel! Voor wie meer wil 
weten: www.sherborne.be 

“En op een dag kon het gedoe me niets meer schelen, 

en ging ik doodgewoon weer lekker buiten spelen.”  

- Marnix Pauwels  



Kinderopvang in de kijker 

Kikkertje 4   

 

Mariska en Amber van Kikkertje 4 te Wingene brainstormden 
in april hoe ze de kinderen hun zingtuigen konden prikkelen 
tijdens een groepsactiviteit. Na materiaal (kurken, dopjes, 
sponsen, water, zand,…) te verzamelen lieten ze de kinderen 
er volop mee experimenteren. De kinderen genoten van het 
wroeten met hun handjes en werden er zelfs rustig van.  

Nadien mochten ze geblinddoekt iets hard en iets zacht proe-
ven, spannend…. 

Zelf makkelijk uit te proberen door wat verschillende struc-
turen van materiaal te verzamelen en klaar te zetten ! Vol-
gens de opvang een echte aanrader  

© Mariska & Amber, Kikkertje 4 te Wingene  

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   
 
 

Inspiratiedagen MeMoQ  

 

Wil je of ben je al aan de slag 
met MeMoQ en kan je hierbij 
nog ondersteuning gebrui-
ken?  

Ga dan naar één van de in-
spiratiedagen die georgani-
seerd worden door Kind & 
Gezin!  

Collega’s uit het werkveld la-
ten je zien hoe zij aan de slag 
gingen met MeMoQ. Een ide-
aal moment om tips en tricks 
uit te wisselen.  

Op het einde van de dag ga 
je naar huis met veel nieuwe 
ideeën en goesting om Me-
MoQ verder te integreren in 
de eigen werking.  

 

Waar en wanneer?  

 

4 oktober 2018 in Brussel  

9 oktober 2018 in Gent   

18 oktober 2018 in Antwer-
pen 


