
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

   

 

 

 

  

 

 

APRIL 

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  
Maak samen successen mogelijk.  

Geef het kind de mogelijkheid om succesvol te zijn en 

geniet hier samen van.  

- Help waar nodig is.  

- Het ondersteunen en begeleiden van de 

kinderen zal helpen bij het opbouwen van 

zelfvertrouwen en de eigen motivatie om iets 

te doen.  

- Het kind helpen om te leren: 

 plannen 

 overleggen 

 inschatten 

 keuzes maken 

 uitproberen 

 samenwerken 

 zelfredzaam zijn 

 verantwoordelijk zijn 

…… 

en vooral veel plezier beleven.  

 

 

 

 

 

 

 

 

UITDAGING  

 

Vier je successen eens wat vaker. Sta 

regelmatig eens stil bij de dingen die 

goed zijn gegaan door jouw 

inspanningen en wees trots op jezelf. 

Er zijn ontzettend veel manieren om 

successen te vieren. Deel je positieve 

verhaal met je collega’s, vertel er over 

of stuur eens een mailtje door waarin 

je vertelt waar je trots op bent.  

  

 

 

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

 1 april grapjesdag 

 2 april wereldautismedag 

 7 april wereldgezondheidsdag 

 12 april Pasen 

 18 april Europese dag van de rechten van de patiënt 

 

 20 april buitenspeeldag 

 20-26 april week van de valpreventie + vaccinatieweek 

 28 april internationale dag voor veiligheid en 

gezondheid op het werk.  

 29 april internationale dag van de blindengeleidehond 
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Kijken, luisteren en hierop inspelen 

Alles wat je aandacht geeft groeit. Een goede start is het halve werk. De eerste drie jaar van een 
kinderleven zijn van cruciaal belang voor de verdere ontwikkeling . De baby groeit, ontdekt en ontwikkelt 
zich in de eerste periode van zijn leven ongelooflijk snel. Om dit te kunnen, is het belangrijk dat kinderen 
uitdagingen kunnen aangaan. De ogen en oren van de begeleiding zijn op dat moment heel belangrijk. 
Wanneer je een kind iets onderneemt, spreek je vertrouwen uit. ‘Het gaat jou lukken!’. Wanneer je zegt: 
‘je kunt het nog niet’, dan is het positieve effect weg.  
 
Manieren om de kinderen te motiveren:  

1. Stimuleer optimisme 
Blijf niet stilstaan bij tegenslagen, waarom iets niet goed gaat of iets niet kan. Door jouw 
positieve kijk op het leven, zal ook het kind positief in het leven gaan staan.  
 

2. Stimuleer doorzettingsvermogen 
Beloon inspanningen van het kind in plaats van het bereikte succes of het resultaat. Geef 
complimenten en waardering voor de moeite die ze gedaan hebben. Dit zal het kind helpen 
om zich positief te ontwikkelen en te blijven proberen ook als ze tegenslagen hebben.  
 

3. Leer het kind omgaan met faalervaringen 
Als het kind kan omgaan met faalervaringen heeft het hier de rest van zijn leven heel veel aan. 
Leer het kind omgaan met falen. Falen is helemaal niet erg.  Laat ze zien hoe het is om niet 
gracieus te winnen. Dit zal het kind helpen in het latere leven om te gaan met tegenslagen.  
 

4. Stimuleer interesses 
Kinderen met een brede interesse hebben meer mogelijkheden. Stimuleer verschillende 

interesses en moedig het kind aan om te leren over dingen die hem interesseren. Je kan op 

een creatieve manier inspelen op hun interesses door dit te koppelen aan wat kinderen leren 

op school.  

5. Vier prestaties  
Leer het kind om successen te vieren en er van te genieten. Dit zowel voor hun eigen succes 
als die van anderen.  
 

6. Bespreek voordelen 
Om ergens gemotiveerd voor te zijn is het nodig om er ook de voordelen van in te zien.  
 

7. Sluit aan bij de leerstijlen.  
Aansluiten bij de leerstijl van het kind zodat er meer plezier aan het leren kan beleefd worden. 
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