JANUARI

Pedagogisch
weetje

Veel speelplezier!
In 2021 zet het pedagogisch team van De Blauwe Lelie speelplezier in de
aandacht! Elke maand proberen we jullie te prikkelen met een nieuwe speeltip,
een nieuwe uitdaging en enkele inspirerende foto’s van speelpret op de locaties!
Maandelijks zetten we ook enkele leuke themadagen in de kijker om samen met
kinderen en ouders te beleven!
Veel speelplezier!
Het pedagogisch team: Arlette, Cathérine, Femke, Kathleen, Sibe, Stéphanie,
Willemijn & Zoë

Uitdaging van de maand
Het pedagogisch team zal jullie elke maand uitdagen om samen met de kinderen en de
collega’s intens en plezant te spelen! Aan jullie de keuze welke jullie aandurven!
De uitdagingen zullen telkens te maken hebben met “het open speelaanbod”, een
speelvisie die we in De Blauwe Lelie willen nastreven.
Het open speelaanbod stelt dat er verschillende manieren zijn om tot intens spelen te komen.
Uiteraard speel je zelf als kinderbegeleider een belangrijke rol in het spel van kinderen. Maar ook
de andere kinderen, de infrastructuur en het materiaal zijn belangrijke factoren om het spelen te
beïnvloeden.
Daarnaast willen we een heel jaar lang plezier in het spelen vooropstellen. Keuze, variatie en fun
zijn cruciale elementen hierbij.
Ook gaan we samen op zoek naar wat risicovol spel in de kinderopvang kan betekenen!
Hieronder alvast enkele voorbeelden waarover deze uitdagingen dit jaar kunnen gaan!
Voorbeeld: spelen met
open eind materiaal

Voorbeeld: test risicovol
spel

Voorbeeld: spel om
speelaanbod te evalueren

Samen spelen, samen delen

Op deze pagina willen we elke maand enkele leuke praktijkvoorbeelden uit de verschillende locaties
letterlijk in de kijker zetten! Op de laatste pagina van het pedagogisch weetje kan je de
contactpersoon voor jouw locatie terugvinden om je foto’s door te sturen! Ook de pedagogisch
coach van je locatie zal geregeld haar fototoestel boven halen!
Laat je kinderopvang schitteren!

Omdat we in januari door de coronacode rood niet op bezoek mochten op de verschillende locaties,
willen we van deze maand gebruik maken om het nieuwe pedagogische team van De Blauwe Lelie
even aan jullie voor te stellen. We hopen dat we binnenkort ons ‘live’ kunnen voorstellen op één van
jullie teamvergaderingen op locatie!
Kathleen Tacquet

Willemijn Van Trigt

Arlette Mattheeuws

Sibe Malesys

Stéphanie Deckmyn

“Ik ben blij dat gij in mijn
team zit”
Cathérine Vormezeele

Zoë Van Kieldonck

Femke Hoorelbeke

Het pedagogisch team
Een korte voorstelling
Sinds kort is er een pedagogisch team in De Blauwe Lelie. Dit team heeft als
opdracht om de onthaalouders, kinderbegeleiders en teambegeleiders pedagogisch
te inspireren en te coachen.
Er zijn 3 pedagogisch coachen die samenwerken aan de pedagogische kwaliteit en processen:
- Kathleen Tacquet biedt pedagogische ondersteuning aan de onthaalouders en de
teambegeleiders van de dienst voor onthaalouders.
- Willemijn Van Trigt doet hetzelfde voor alle kinderdagverblijven.
- Stéphanie Deckmyn zorgt dan weer voor de pedagogische coaching van de buitenschoolse
locaties.
Willemijn en Stéphanie zullen, eens de coronabeperkingen voorbij zijn, tweewekelijks op
bezoek komen op elke locatie. Daarnaast kunnen zij, net als Kathleen, ook op vraag van jullie
langs komen om samen te werken aan de pedagogische kwaliteit van jullie locatie.
2 inclusiemedewerkers zijn verbonden aan het Centrum Inclusieve Kinderopvang (CIK):
- Arlette Mattheeuws is reeds een bekend gezicht binnen de wereld van inclusie. Zij coacht alle
locaties die verbonden zijn aan het CIK (onder andere alle locaties van De Blauwe Lelie) rond
het thema inclusie. Bij nood aan ondersteuning bij individuele kinderen kan je bij haar
terecht.
- Sibe Malesys zal als inclusiemedewerker allerlei projecten op poten zetten binnen de Brugse
context om het vrije tijds- en opvangaanbod nog meer inclusief te maken omdat elk kind
recht heeft op een onbezorgde vrije tijd!
Er zijn 2 pedagogisch projectmedewerkers:
- Cathérine Vormezeele werkt aan de pedagogische kwaliteit van de kinderopvang binnen de
Brugse context waar De Blauwe Lelie ook deel van uitmaakt. Ze staat in voor innovatie in de
kinderopvang!
- Zoë van Kieldonck werkt één dag per week ondersteunend voor het pedagogische team van
De Blauwe Lelie. Op de andere dagen werkt zij voor MENTES, een ondersteuningsnetwerk
voor kinderopvang voor prioritaire groepen (waar De Blauwe Lelie dan weer geen deel van
uitmaakt).
Femke Hoorelbeke blijft de pedagogisch coördinator die het pedagogische team aanstuurt en coacht.
Het pedagogisch beleid en het beleid omtrent gezinnen binnen De Blauwe Lelie is haar opdracht.
Dit zijn de kerntaken van het pedagogisch team:

Inspireren

BRONNEN

Pedagogische

visie

Coaching

Ondersteunen

Vorming

Op de agenda
Elke maand zullen we enkele bekende en minder bekende themadagen op de agenda zetten.
Voorbeelden zijn: de voorleesweek, de modderdag, Wereld-Down-syndroom-dag…
Voor enkele van deze thema’s zullen we wat inspiratie bieden hoe je hiermee samen met de
kinderen en ouders aan de slag kan gaan op je locatie. Als jullie aan de slag gaan met deze
thema’s, horen (en zien!) we het graag!

Als pedagogisch team hopen we samen
met jullie de pedagogische visie en
kwaliteit mee waar te maken!

Hopelijk tot snel!
Liefs
Het pedagogisch team

Wil je jouw opvanglocatie laten
schitteren in onze fotorubriek?
Wil je de collega’s prikkelen met een
eigen speeltip?
DVO: kathleen.tacquet@deblauwelelie.be

Deel jouw foto’s met ons!
(Hou rekening met de GDPR-wetgeving)

KDV: willemijn.vantrigt@deblauwelelie.be
BKO: stephanie.deckmyn@deblauwelelie.be

