
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

   

 

 

 

  

 

 

MAART 

Pedagogisch 
weetje 

Wist je dat?  
Wist je dat het pedagogisch team van 

vereniging De Blauwe Lelie elke maand een 

pedagogisch weetje zal verspreiden met 

daaraan een uitdaging voor jou gekoppeld?  

Resultaten van deze uitdaging mag je 

steeds doorsturen naar ons!  

Groetjes 

Arlette, Cathérine, Femke & Kathleen 

Uitdaging van de maand  
Focus op wat de kinderen goed doen. We vinden het 

allemaal fijn om gewaardeerd te worden. Het krijgen 

van waardering is een belangrijke basisbehoefte. Het 

betekent dat je gezien wordt. 

Deze uitspraken kan je zeker gebruiken : 

• Ik wist dat jij het kon ! 

• Ik ben zo blij met jou ! 

• Wat heb jij mij goed geholpen ! 

• Goed idee van jou ! 

• Met jou kan ik altijd zo lachen ! 

• Wat ruik jij lekker ! 

• Wat zie jij er vrolijk uit vandaag ! 

• Ik ben trots op jou !  

• Wat heb jij dat goed gedaan ! 

• Ik zie dat het jou smaakt ! 

• Ik zie dat het jou gaat lukken om die toren te 

bouwen ! 

 

 

UITDAGING  

Spreek uit wat jij zo waardeert van de 

kinderen. Kies een leuke uitspraak die 

bij het kind past en spreek deze uit.  

Kijk hiernaast voor wat inspiratie.  

Vertel dit ook aan de ouders bij het 

ophalen. Welk compliment heb je hun 

kind vandaag gegeven ? Welk grappig 

moment heb je samen met hun kind 

beleefd ? Door dit te delen met ouders 

laat je merken dat je hun kind vandaag 

echt gezien hebt ! 

OP DE AGENDA  : altijd een leuk idee om hieraan een activiteit te koppelen  ! 

 
• 29 februari tot 8 maart :  week 

van de vrijwilliger 

• 1 maart : complimentendag 

• 13 maart : pyjamadag 

• 15 maart : dag van de zorg 

• 20 maart : dag van het geluk 

•  

 

• 21 maart : wereld 

downsyndroomdag 

• 21 maart : lente ! 

• 22 maart : wereldwaterdag 

• En het is de hele maand 

jeugdboekenmaand ! 



 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 “Het meest oprechte 

compliment dat je kan 

schenken is aandacht” 

Walter Anderson 

Kijk, luister en ontdek ! 
 

Ook als een kind ‘lastig’ gedrag toont, is het aan jou om te onderzoeken wat dit kind nodig heeft. 

Bedenk altijd : een kind dat moeilijk gedrag vertoont, is een kind dat het moeilijk heeft. Het gedrag 

staat voor een onderliggende behoefte. Het kind wil jou iets vertellen met dit gedrag. Hij heeft 

jouw aandacht, nabijheid en ondersteuning nodig omdat het zelf nog niet lukt. Kijk, luister en 

ontdek wat het kind precies nodig heeft.  

“Hij vraagt alleen maar om aandacht”. Dat zeggen we wel eens. Probeer dan om dat aandacht 

vragen eens positief te bekijken.  Denk dan : Knap ! Wat goed van hem ! Aandacht is een 

levensbehoefte. Hoe meer oprechte aandacht een kind krijgt, hoe langer hij ook weer een tijd 

zonder kan. Als het kan, dan geef je 100 % aandacht aan elk kind. Geef je hem maar 60 % dan 

blijft het kind waarschijnlijk doorvragen om de resterende 40 %. 

Altijd meteen aandacht geven en alles accepteren lukt niet altijd. Het is niet haalbaar en niet 

wenselijk. Probeer wel iets op te merken, te benoemen en uit te leggen : 

✓ Ja Lore, ik zie dat jij boos bent omdat het nog niet lukt. Ik kom tot bij jou. 

✓ Kom eens Sophia. Ik hoor jou huilen. Kan ik jou helpen ?  

✓ Ik denk dat jij huilt omdat je papa vertrokken is. Ik begrijp dat dit niet fijn is voor jou. Kom 

maar eerst tot rust. Ik vertel jou waarom papa niet hier is en wanneer hij terugkomt. 

✓ Het lukt even niet hé Lotje. Ik zal jou uitleggen hoe het wel kan lukken. 

✓ Noor, ik zie dat je last hebt van vermoeidheid. Kom, ik ga jou in bed leggen.  

✓ Marijn, ik vindt het prettiger als jij wat zachter praat. Dan kan ik ook de andere kinderen 

horen. 

✓ Kobe, ik wil niet dat jij Margot slaat. Slaan doet pijn.  

✓ Zullen we het samen doen ? Ik zal jou tonen hoe het kan.  

Als jij positief over iets bent, dan heeft het een positieve uitwerking op de kinderen. Zij zullen 

hierdoor over het algemeen zelf meer positief gedrag laten zien, omdat de kinderen jouw 

aandacht krijgen en zich begrepen voelen.  

Als je erin oefent om aandacht te geven aan de kinderen, om hen te waarderen en positief te 

blijven, dan kun je zelf ook positiever in het leven komen te staan. 
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• 52 thema’s waar je als professional in de kinderopvang over na kan denken, 

www.professioneelopvoeden.nl 

Ogen en oren 


