Als leren je lief is

Hoe werken we samen aan
een groep die om elkaar geeft?

Vreedzame kinderopvang

12-19

Als pedagogisch medewerker wil je een fijne groep, waar kinderen om elkaar geven, oefenen met
samen spelen, elkaar helpen en waar iedereen zich veilig voelt. Daarnaast wil je werken aan de
sociale-emotionele ontwikkeling van kinderen en wil je ze – ook al op jonge leeftijd – leren dat zij
een stem hebben en hen die geven. Hoe kun je dit realiseren, inpassen in je programma en zelf
bewust worden van jouw rol hierin? Een fijne en praktische manier om hieraan te werken is de
aanpak ‘Vreedzame kinderopvang’.
>>

Als leren je lief is

‘Je neemt deze aanpak de hele dag in alles mee; het is
onderdeel van je pedagogisch handelen. Daarnaast
zijn er specifieke momenten waarop je gericht een
vreedzame activiteit of hulpmiddel inzet.’
Anoeska den Broeder, pedagogisch medewerker in Vleuterweide

Een groep die om elkaar geeft
Landelijk is er veel ervaring opgedaan met De Vreedzame School voor basisscholen. Er werken al meer
dan 1000 scholen met dit complete programma voor sociale competentie en burgerschap. Deze werkwijze
is doorontwikkeld voor medewerkers en kinderen in de kinderopvang. Aan de hand van activiteiten leren
kinderen spelenderwijs hoe zij conflicten kunnen oplossen en hoe zij samen keuzes kunnen maken en
vormen zij een groep die om elkaar geeft.

Voorbeeldrol
Door de gerichte training van de managers, pedagogisch medewerkers en pedagogische coaches leren de
professionals op de groep zelf actief de grondprincipes van De Vreedzame School uitdragen in hun gedrag
en pedagogisch handelen. Hierdoor pikken de kinderen deze vaardigheden gemakkelijk op en passen zij
deze ook toe. Door de training en activiteiten ontstaat er eenduidigheid in de benadering van kinderen.
Iedereen in de organisatie wordt zich daarnaast steeds meer bewust van zijn eigen handelen.

Vreedzame kinderopvang in ’t kort
In een vreedzame peutergroep…
- krijgen jonge kinderen een stem
- investeer je in een positief sociaal klimaat
- leren kinderen om open te staan voor verschillen
- leren kinderen om conflicten vreedzaam op te lossen

Een vreedzaam IKC
Wanneer de kinderopvang en basisschool samen werken in een IKC,
dan is het aan te raden om gezamenlijk te werken vanuit één burgerschapsvisie.
De programma’s De Vreedzame School en de Vreedzame kinderopvang zijn
hiervoor bij uitstek geschikt.

Aap en tijger helpen bij het oplossen van conflicten.

Meer weten?
Wil je meer weten over het programma, of een proefpakket aanvragen? Neem contact
met ons op via devreedzameschool@cedgroep.nl, of kijk op www.devreedzameschool.nl.
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