
 

In tijden van Covid-19 
Er is de voorbije weken heel wat te doen geweest door het Corona-virus en 
Xzekoo volgde dit op de voet. Er werden uitzonderlijke maatregelen genomen 
voor een uitzonderlijke situatie.  

Ondanks de moeilijke en ongewone situatie bleven jullie vol goede moed de 
kinderen opvangen. Ook Xzekoo stond voor een uitdaging om in tijden van 
Corona toch te blijven coachen en samen met jullie kunnen we dit waarmaken!  

 
 

 

 

Zo konden we via allerlei kanalen jullie toch blijven 
coachen en ondersteunen.  

Telefonisch, via mail maar wij en jullie gingen ook eens 
buiten onze comfortzone om gecoacht te worden via 
Messenger, Whatsapp, Skype en alle andere kanalen die 
jullie aanbrachten.  

Hier alvast een mooi voorbeeld van onze pedagogisch 
ondersteuner Fleur en de opvang Bambino uit 
Harelbeke. Van teamwork gesproken!  
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Om jullie in het najaar opnieuw van dienst te zijn, zijn we vollop bezig met de jaarplanning van 
2020 – 2021.  

Hier alvast enkele workshops die gepland staan.  

-  Workshopsreeks verontrusting in de thuissituatie in  Oostkamp op 21/09/20 & 26/10/20 
- Workshopsreeks verontrusting in de thuissituatie in Ieper op 22/09/20 & 20/10/20  

 
- Meer info vind je op onze website: www.arteveldehogeschool.be/xzekoo 
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Taalstimulering bij peuters  
Door taal vanaf de babyperiode speels, maar doelgericht te stimuleren draag je 
bij tot een stevige basis voor het toekomstige leren lezen en schrijven.  

Het is niet altijd even gemakkelijk om tijdens je dagdagelijkse taken hier 
spontaan aan te denken. Onderstaande tabel kan jullie ondersteunen om in te 
zetten op verschillende aspecten van taalstimulering.   

 

 

 

  
 

 

Genderneutraal 
opvoeden 

 

Geen onderscheid maken 
tussen jongens en meisjes. 
Dat is waar 
genderneutraliteit over gaat.  

Soms bewust, maar heel 
vaak onbewust worden 
kinderen in een bepaalde 
richting geduwd. Hierdoor 
wordt niet altijd gekeken 
waar de behoeften van de 
kinderen liggen. Het is 
belangrijk dat kinderen de 
vrijheid krijgen om zelf uit te 
maken wat zij willen. Zo 
krijgen ze de kans om hun 
eigen persoonlijkheid ten 
volle waar te maken. 

Je hebt nu eenmaal 
jongensachtige jongens en 
jongensachtige meisjes, 
meisjesachtige meisjes en 
meisjesachtige jongens en 
van alles er tussenin. Waar 
het om gaat is dat jongens en 
meisjes gelijke kansen 
verdienen en ook zo 
behandeld worden. Zo kun je 
meisjes ook auto’s en 
blokken aanbieden en 
jongens laten spelen met 
poppen.  

Hebben jullie hier een visie 
over die je graag wil delen? 
Laat het ons zeker weten dan 
kunnen we samen anderen 
inspireren.  

 

Bron: Liefde voor letters en lezen, Handboek stimulering geletterdheid (0-7 jaar) , Irma 
Land, 2019 

  

Dit zijn leuke boekjes voor baby’s: 

• Kraakbeestjes – Buiten  
• Kraakbeestjes- Binnen. 

 
Dit zijn zachte knisperboekjes die behalve zwart en 
wit nog twee steunkleuren gebruiken. Eenvoudige 
vormen en kleuren stimuleren de visuele ontwikkeling 
van baby’s. De boekjes kunnen ook in de wasmachine. 
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Help de dieren willen vrij zijn!  
 

Eerder lieten we al een tof filmpje zien op facebook 
waar er met een hamer een troep dieren uit ijs 
bevrijd werd.  

Maar, geen zin in natte kledij en vloer? Dan is dit 
de oplossing!  

Neem plakband en plak de dieren ergens aan vast 
(grond, muur, tafel,…). Zo kunnen de kinderen de 
dieren bevrijden.  Goed om de fijne motoriek te 
stimuleren en de dieren zullen jullie dankbaar zijn.  

 

Omgaan met hooggevoelige/hoogsensitieve kinderen 
De kan is groot dat er ook in jouw opvang kinderen zijn die hoogsensitief zijn, want deze aangeboren 
karaktereigenschap komt voor bij 15-20% van de kinderen. Vaak is één van de ouders van het kind ook 
hoogsensitief, want erfelijkheid speelt zeker een rol.  

Kinderen met hoog sensitiviteit zijn gevoeliger en denken langer over dingen na. Ze hebben vaak meer 
tijd nodig om alles wat ze zien, horen of voelen te verwerken. Ze hebben een groot inlevingsvermogen, 
zijn creatief, opmerkzaam, kunnen goed luisteren, zijn warm en bovendien ook trouw.  

Doordat hooggevoelige kinderen vaak overspoeld worden door de vele prikkels die op hen af komen en 
dit niet altijd kunnen plaatsen, is het kunnen uiten van hun emoties van belang. Wanneer een kind 
verdrietig of boos is, geef het kind dan de kans om zijn/haar verdriet of boosheid op een veilige en 
respectvolle manier te uiten.  

Het niet kunnen of mogen uiten van emoties kan leiden tot een negatief zelfbeeld, laag zelfvertrouwen, 
stress, terugtrekking, onbegrip en zal op langere termijn schade veroorzaken aan de gezondheid van het 
kind.  
 
Enkele tips bij het omgaan met hoogsensitieve kinderen: 

- Bied structuur aan 
- Zorg voor voorspelbaarheid 
- Toon begrip/ empathie 
- Introduceer een rustplek in de omgeving 
- Ga in gesprek met de ouders zodat jullie kunnen leren van elkaar 

 

Bron: 

https://www.kinderpsycholoog-amsterdamcentrum.nl/hulp-bij-hooggevoeligheid-hoogsensitiviteit-
hsp/kinderen-jongeren/kinderpsycholoog-amsterdam-centrum  
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                    jouw ondersteuningsnetwerk! 
 

Mentes is de naam van de vzw Ondersteuningsnetwerk 
Kinderopvang. Het netwerk bestaat uit 22 
ondersteuningsorganisaties waaronder ook Xzekoo. Met steun 
van Agentschap Opgroeien biedt Mentes vraaggestuurde 
ondersteuning over verschillende thema’s binnen de sector 
kinderopvang.  
 

Wees gerust, je vertrouwde ondersteuner blijft een vast 
aanspreekpunt. Maar nu kun je ook terecht bij het infopunt Mentes 
met al jouw vragen over kinderopvang. Neem gerust eens een 
kijkje op de website! www.mentesvzw.be 

 

 
 

 

Meer info op de gloednieuwe website: https://www.mentesvzw.be/ 

 

 


