
NIEUWSBRIEF  
                               Januari 2020 

 Gelukkig nieuwjaar  

Xzekoo wenst jullie alle geluk op zowel 
professioneel als persoonlijk vlak in 2020. 
Wij zijn ervan overtuigd dat we ook dit jaar 
elkaar terug zullen versterken! 

Jullie vertrouwde netwerken en enkele 
nieuwe workshops zitten terug in ons aan-
bod. 

Wil je graag met enkele collega’s een 
workshop laten doorgaan in jouw opvang?
Xzekoo gaat zeker aan de slag met jouw 
voorstel. 

Samen aan de slag, daar gaan we voor! 

Aanbod voorjaar  
2020 

In februari  en juni gaan er weer heel 
wat lerende netwerken door. Heb je 
hier interesse voor?  Neem contact 

op met je ondersteuner.  

 

Workshopreeks verontrusting 

in de thuissituatie  

• Waar? Torhout, Cc De Brouckère  

• Wanneer? 3 maart en 28 april  

• Uur?  19 u 30 tot 21 u 30  

 

Workshopreeks verontrusting 

in de thuissituatie  

• Waar? Waregem, Cc De Schakel  

• Wanneer? 4 maart en 29 april  

• Uur 19 u 30 tot 21 u 30  

Contactgegevens ondersteuners 

Cassidy Mestdagh                
Cassidy.mestdagh@arteveldehs.be             0470232464 
 
Maxime Locqueneux           
Maxime.locqueneux@arteveldehs.be           0470232609  
 
Tatiana Devadder                                               
Tatiana.devadder@arteveldehs.be         0470232144 
 
Fleur Gauquie   
Fleur.gauquie@arteveldehs.be             0470232540 
 



MENTES  
 
Sinds januari 2020 maakt Xzekoo deel uit van het ondersteuningsnetwerk kinderopvang 
‘Mentes’.  
 
Mentes is een bundeling van gekende en vertrouwde partners in ondersteuning: de ondersteu-
ners (UNIZO/Kinderopvang, VoorZet en ’t OpZet), de PTO's (pedagogische ondersteuningsorga-
nisaties), de regionale coördinatie van het FCUD (buitenschoolse opvang), de koepels (SOM, 
Vlaams Welzijnsverbond en UnieKO) en VVSG. 
 
Ze bundelen hun krachten en expertise en bieden vraaggestuurde ondersteuning aan voor zo-
wel organisatoren van opvang van baby’s & peuters als organisatoren van buitenschoolse op-
vang, voor zowel groepsopvang als gezinsopvang.  
 

Wil je hier meer over weten? Neem dan een kijkje op de website: 

www.ondersteuningsnetwerkkinderopvang.be 

Hallo iedereen, 

 

Ik ben Cassidy Mestdagh, oud-student van 

de PJK opleiding en kom voor de komende 

maanden het XZEKOO team versterken met 

heel veel plezier en enthousiasme. Naast de 

grote portie goesting om als ondersteuner 

aan de slag te gaan hou ik ervan om in mijn 

vrije tijd bezig te zijn met sport, fotografie, 

muziek en natuurlijk lekker eten !  

 

Boekentip  
 
 

Wie op zoek is naar een meeslepend verhaal over inclusie, vriendschap 
en omgaan met tegenslag hoeft niet langer meer te                            
zoeken. Flamingo! is een moedige voorleesboek gebaseerd op het le-
ven van ex-triatleet Marc Herremans.  
 
Moeilijke thema’s zoals hulp toelaten, vallen, opgevangen worden,      
opstaan en uitvliegen worden er op een speelse manier gebracht met 
hier en daar wat humor en meesterlijke prenten. Mits verduidelijking en 
extra aanvullingen is dit boek een echte aanrader voor jullie oudere peuters en     
kleuters. 
 
 
Link: https://www.pluizer.be/kinderboeken-jeugdboeken/flamingo 

http://www.ondersteuningsnetwerkkinderopvang.be
https://www.pluizer.be/kinderboeken-jeugdboeken/flamingo


We willen jullie van harte bedanken voor het invullen van de online enquête.  

 

Intussen hebben we de enquête geanalyseerd en verwerkt. Wat leren we uit de enquête: 

We merken dat het voor jullie een meerwaarde is om te participeren aan ons collectief aanbod 
omdat het bijleren van elkaar stimulerend en vernieuwend werkt. Het zorgt er voor dat jullie tips 
van elkaar krijgen en nieuwe visies leren kennen.   

 

Wat merken we ook op? Dat de locaties van de lerende netwerken en workshops niet voor ie-
dereen even vlot bereikbaar zijn, de prijs soms moeilijk ligt en de beslissing om al dan niet te 
komen bepaald wordt op basis van het gekozen thema. 

 
We zijn met bovenstaande zaken aan de slag gegaan en zochten naar een nieuwe piste 
met nadruk op lokaal samen werken, ontmoeten en leren: 
 

We maken het aanbod op basis van jouw suggesties. Waar we iets programmeren en wat we 
doen wordt bepaald op basis van de suggesties die we doorkrijgen. Wil jij graag iets in jouw op-
vang laten doorgaan samen met enkele andere kinderopvanglocaties? Dat kan!  

 

Bijvoorbeeld: Ben je benieuwd hoe jij risicovol spel kan stimuleren en ken je twee andere kin-
deropvanglocaties die dit ook wensen? Worstel je met de dimensie gezinnen en diversiteit van 
de MeMoQ en zou je dit graag samen onder de loep nemen in een klein groepje? Of denk je 
aan iets helemaal anders? Zou je graag weten hoe jouw collega's hun administratie financiën 
wekelijks/maandelijks organiseren? 

Dat kan allemaal! Wij komen tot bij jou en zoeken naar mogelijkheden om dit te organiseren en 
te begeleiden. 

Je stuurt jouw ideeën door naar een Xzekoo-collega via mail, WhatsApp, Facebook of 
Messenger 

In 2020 willen we ook een beter samenwerkingsverband creëren met het Lokaal Overleg Kin-
deropvang in de verschillende gemeenten. We houden jullie zeker op de hoogte. 

 

Voor meer informatie kun je steeds terecht bij jouw ondersteuner. 

 

 

 

 



De overstap naar de kleuterschool is voor vele peuters en ouders een heuse stap. Voor velen 

verloopt dit zonder grote problemen maar niet voor elk kind loopt dit even vlot. Daarom werken 

veel Vlaamse scholen voor een warm onthaalbeleid voor kinderen en ouders. Maar wat kunnen 

professionals in de kinderopvang hiervoor betekenen in deze vernieuwde visie?   

1. Geef ouders een stem in de overstap  
 
In de kinderdagverblijven zit er al heel veel expertise over de overgang naar school en de klas. 

Gebruik deze expertise ook als ouders met veel vragen zitten. Je kan ze ook gericht doorverwij-

zen naar de contactpersonen binnen de scholen. Zo worden ouders op de hoogte gehouden 

over de inschrijfdata en de wendagen.   

2. Creëer spel- en ontmoetingsplekken voor kinderen   

Als er ouderactiviteit wordt georganiseerd, kunnen scholen en welzijnspartners hier ook een rol 

in spelen. Ze kunnen worden uitgenodigd om eventueel te komen spreken over de scholen. Ou-

ders kunnen hier hun onzekerheden uiten over de overstap naar de kleuterschool.   

3. Organiseer activiteiten voor kinderen in de crèche zodat ze kunnen kennismaken met 

school  

Indien de kleuterscholen in de buurt liggen, kan er misschien een uitstap georganiseerd worden 

met de oudste peuters naar de kleuterscholen. Is dit niet mogelijk? Probeer dan de kleuterschool 

in de kijker te zetten door enkele activiteiten tentoon te stellen in je opvang. Vb foto’s van de 

school en de kleuterklas tonen tijdens een vertelmoment.  

4. Laat kinderen en ouders samen wennen met vertrouwenspersoon van de opvang  
 
Op deze manier krijgen leerkrachten een volledig beeld van het kind. Zowel van thuis als van in 

de opvang. Daar kunnen de begeleiders als medeopvoeder van het kind aanwezig zijn indien de 

ouders dit wensen.   

Benieuwd om dit allemaal te bekijken in enkele praktijkvoorbeelden? Bekijk dan gratis de film 

over de overgang naar de kleuterschool op vbjk.be/nl/publicaties/over-de-streep  

(helemaal onderaan de website)  

Bron: (Kiddo, 6-2019)  

De overstap naar de kleuterschool 


