Januari-februari
Pedagogisch
weetje

Veel speelplezier!
In 2022 zet het pedagogisch team van De Blauwe Lelie taal in de aandacht! Om de
twee maanden proberen we jullie te prikkelen met een nieuw taalthema, een
uitdaging en enkele inspirerende foto’s van speelpret op de locaties! We zetten ook
enkele leuke boeken in de kijker!
Veel speelplezier!
Het pedagogisch team: Arlette, Cathérine, Femke, Kathleen, Sibe, Stéphanie, Thalia
& Willemijn

Uitdaging van de maand
Taal als communicatiemiddel
Taal is een handig communicatiemiddel. Door het gebruik van taal kunnen we
elkaar begrijpen. Hoe vaak gebruik je taal doorheen de dag? Of hoe vaak
communiceer je zonder taal te gebruiken doorheen de dag? Is die ‘niet-taal’ of
non verbale communicatie een vorm van taal? Zijn er momenten waarop je
beide combineert het verbale en het non-verbale?
In onze eigen taal hebben we elk onze eigen stijl. Een stijl is de manier waarop
we ons uitdrukken. Een stijl wordt gekenmerkt door bepaalde zinnen,
stopwoorden, vaste uitdrukkingen, lengte van uitdrukken, klank die je gebruikt.
Ben je je bewust van die eigen stijl: ‘Welke zinnen gebruik je veel? Of welke
stopwoorden gebruik je: euh, zeg, top, duh, tja, echt hoor, amai, echt bizar, … .’

Uitdaging 1
Probeer een kind minstens 5 à
15 minuten te laten vertellen
over iets (hobby of
gebeurtenis).
Kinderbegeleiders stellen
enkel open vragen.

Uitdaging 2
Maak een affiche rond taal.
Bedenk een leuke talige
slogan. En hang deze uit op
een zichtbare plaats voor de
kinderen en ouders.

Uitdaging 3
Voer een gesprek met een
kind door het gebruik van
klanken of proestgeluiden.
Hoe goed hebben jullie elkaar
begrepen?

Verhaal in beelden

BKO Zocjes
Lissewege
spelen met
zaklampen in
het donker.

De baby’s ontdekken lichtjes in ‘t Lijsternestje

“Quote”

Bij onthaalouder Arlette V. schilderden
ze met herfstbladeren

Taalthema
Taal en taalbeleid
Taal is overal en altijd aanwezig in ons dagelijks leven! Het is een belangrijk communicatiemiddel. Taal is
meer dan enkel het gebruiken van de juiste woorden op het juiste moment. Het is elkaar begrijpen en je
duidelijk maken. Een kind begrijpt sneller taal dan het spreekt.
Taal is belangrijk op verschillende ontwikkelingsdomeinen bij kinderen: sociale, emotionele en cognitieve.
De sociale ontwikkeling wordt ondersteund door het gebruik van taal. Via taal maken ze vlotter contact
met anderen zowel kinderen als volwassenen. Het duidelijk maken van wat ze wensen, wat ze voelen, wat
ze denken wordt vergemakkelijkt via taal.
Door het verwoorden van de emoties begrijpen ze beter zichzelf en anderen, emotionele ontwikkeling.
Het denken (cognitieve ontwikkeling) van kinderen wordt gestimuleerd door taal. Kinderen verruimen hun
wereld door nieuwe woorden te leren kennen. Woorden krijgen door herhaling een betekenis, het worden
voorwerpen, emoties of begrippen. Taal helpt evenzeer om indrukken te verwerken en te interpreteren.
Waarom is een taalbeleid in de kinderopvang belangrijk?
Taalbeleid en pedagogisch beleid gaan hand in hand. Dit wil zeggen dat een kwalitatief taalgebruik
bijdraagt tot de omgang met kinderen en ouders. Zowel de ontwikkeling van de kinderen wordt hierdoor
gestimuleerd als de ervaringsgebieden van kinderen. Een veilige taalomgeving draagt bij tot een verhoging
van welbevinden en betrokkenheid van de kinderen. Als kinderopvang spelen we een belangrijke rol in de
ontwikkeling van de kinderen, vandaar is het belangrijk om ons hiervan bewust te zijn. Het taalgebruik, in
de kinderopvang, is veel spontaner en speelt hierdoor in op wat kinderen zelf graag doen. Het is belangrijk
om alle kinderen voldoende taalkansen te bieden.
Wat is nu een goed taalbeleid?
Een goed taalbeleid bestaat uit 2 belangrijke onderdelen: stimuleren van de Nederlandse taal en positieve
aandacht voor de thuistaal.
Er zijn heel wat manieren om de Nederlandse taal te
stimuleren. Taal stimuleren is meer dan spreken tegen
de kinderen. Het is het kind ook de kans bieden om te
spreken. Dit kan door het kind een open vraag te
stellen, waarbij ja/neen onvoldoende is.
Een positieve houding t.o.v. de thuistaal is belangrijk
voor zowel ouders als kind. Dit kan simpelweg door
interesse te tonen in de thuistaal van het kind. Wat
niet wilt zeggen dat je de thuistaal van het kind moet
beheersen. Hierdoor erken je de identiteit van het
kind.

BRONNEN

•

Cahier kinderopvang taal

Kalender
•
•
•
•
•
•
•

14 februari: Valentijn
17 februari: Dikke truiendag
18-25 februari: Week tegen pesten
21 februari: Dag van de moedertaal
1 maart: Nationale complimentendag
21 maart: Wereld Downsyndroom dag
1-31 maart: Jeugdboekenmaand

Boekjes … nooit genoeg!
Baby-peuter

Kleuter

Lagere school

Daar gaan we!
Voorleesboekje over lopen,
fietsen, zwemmen, vliegen ...
over allerlei manieren waarop
wij ons kunnen verplaatsen.

Geen draak in dit verhaal
Draak komt in opstand. Hij is
het beu om roze prinsessen te
bewaken en goede ridders te
verslaan. Draak wil zelf de held
uithangen! Hij wandelt door
het sprookjesbos op zoek naar
een hoofdrol, maar niemand
wil een
verhaal
over
hem
maken.
Dan
brengt
een reus
alle sprookjesfiguren in gevaar.
Waar is de held van het
verhaal gebleven?

Louise laat niet los
Louise, Bruno en Arthur zijn
vrienden en noemen zichzelf
superhelden. Op een dag
horen ze dat hun clubhuis
afgebroken moet worden. Er
zou een grote kippenkwekerij
in de plaats komen. Louise’s
mama is er tegen omdat het
zal stinken.
Louise’s papa
hoopt dat er
werk voor hem
zal zijn. Louise
zelf vreest dat
het niet goed
is voor heel het dorp. En dan
ontdekt ze iets. Nu kan ze haar
superheldenkracht gebruiken.

Het boekje is te verkrijgen via
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
KDV:

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

willemijn.vantrigt@deblauwelelie.be

BKO: stephanie.deckmyn@deblauwelelie.be

