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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
Uitdagingen werken stimulerend om onszelf te ontwikkelen.
Wanneer kinderen de kans krijgen om iets nieuws te
ontdekken dan zie je hen groeien. Kinderen zijn kleine
ondernemers.
Hoe zit het met de ondernemer in jou? Durf jij iets nieuws te
proberen of blijf je liever vasthouden aan het vertrouwde
waardoor je de uitdaging niet altijd durft aan te gaan?
Tijd om het om te buigen!
We kennen allemaal de uitspraak van Pipi Langkous
‘Ik heb het nog nooit gedaan, dus ik denk dat ik het wel kan!’

UITDAGING
Ga de uitdaging aan om deze maand
iets nieuws uit te proberen. Misschien
iets wat je al lang aan het uitstellen
bent omdat je denkt dat dit je toch
niet zal lukken. Of iets dat buiten jouw
comfortzone ligt.
Probeer dus iets te doen wat je nog
nooit hebt gedaan.
Bv: leer enkele woorden Chinees, loop
een ganse dag verkleed als Pipi
Langkous, bak een taart die je nog
nooit hebt gebakken…
Je kan dit alleen doen maar je kan dit
ook samen met de kinderen doen.

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

1 juli: Start van de zomervakantie
17 juli: Wereld emoji Dag
18 juli: Nelson Mandela dag
21 juli: Nationale feestdag
30 juli: Dag van de animator
Internationale Dag van de vriendschap

It always seems
impossible until it’s
Ji
done

Ogen en oren

(Nelson Mandela)

En groeimindset leidt tot een passie voor leren.
De uitspraken zoals “We leren met vallen en opstaan” of “Nooit te oud om te leren” kennen we
allemaal. We zijn namelijk ons ganse leven in ontwikkeling en de wil om te leren is al bij de geboorte
sterk aanwezig. Wanneer we naar heel jonge kinderen kijken dan zien we hoe zij elke dag met volle
overgave aan het leren zijn. Ze leren eten, ze leren rollen, ze leren hun eerste stapjes zetten, leren
praten…
Jammer genoeg verdwijnt bij sommige kinderen de passie voor het leren en zien we bij sommige
kinderen het verlies van motivatie wanneer iets niet goed lijkt te lukken. Dit heeft vaak te maken met
de mindset.
Groeien is leren en ontwikkelen en genieten van de uitdagingen waarbij fouten maken er gewoon bij
horen. Je kunt er van leren en jezelf verbeteren. Om kinderen hun talenten optimaal te leren benutten
is belangrijk om hen deze groeimindset te leren ontwikkelen. Dit kan je door naar hen te kijken, hen te
observeren en hun groeimindset te helpen ontwikkelen.
Tips voor het stimuleren van een groeimindset
1. Focus op het proces: Het proces is veel belangrijker dan het product. Het gaat niet om het
resultaat maar wel om de weg die het kind heeft afgelegd. Heeft het kind de kans gekregen
om te experimenteren en te leren?
2. Focus op de inspanning: Vertel als volwassene verhalen waar ook jij moeite hebt moeten
voor doen. Hoe er eerst iets niet lukte maar je bent blijven oefenen. Wanneer een kind de
kans krijgt om te helpen, krijgt het ook de mogelijkheid om mee naar oplossingen te zoeken
en zich te blijven inspannen. ‘We hebben ons best gedaan, het is niet erg dat het nog niet
gelukt is.’ ‘Volgende keer doen we het opnieuw.’
3. Focus op de groei: Laat het kind zien dat je gelooft in zijn groeimogelijkheden van talenten en
laat hen zijn eigen groei ervaren. ‘De puzzel van 50 stukken lukt nog niet maar vorige keer
had je die van 20 stukken gemaakt en nu is het je gelukt om die van 35 te maken. Je hebt
deze week veel met de puzzel gespeeld en zo geoefend en hierdoor is het je gelukt om die
van 35 te maken.’

4. Focus op leren: Geef het kind de ruimte om nieuwe dingen te leren. Maak duidelijk dat je
niet alles direct kan, dat vaardigheden zich moeten ontwikkelen. Jouw hulp bij het aanleren
is grote meerwaarde voor het kind. Als het kind zegt ‘Ik kan het niet’, plaats er even het
toverwoord NOG tussen. ‘Het lukt NOG niet. Je kan het wel leren en als je wil zal ik je hierbij
helpen.’
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