
 
 
 
 
 
 
 

SAMEN KUN JE MEER
 

Dit Samen kun je meer spel
ouderbetrokkenheid bij de vier ‘Samen goed voor later’ 

• Samen kun je meer 

• Zo kan het ook! 

• Wij lossen het samen wel op! 

• Wat vinden jullie er van?   
Teams kunnen dit spel met ouders spelen
 
 

Hoe aan de slag met het spel?
 

We hebben het spel in eerste instantie ontwikkeld voor gebruik tijdens een ouderavond. H
bestaat uit kaarten met daarop 
later’-thema uit de Groeimeter, zijn 8 situaties/foto’s gekozen. Op de achterzijde staat telkens een
prikkelende stelling die betrekking heeft op het beeld op de voorzijde. 
 
 

 
 
 
 
Ouders kunnen op deze manier hun 
En pedagogisch medewerkers kunnen op hun beurt vertellen 
BSO met een dergelijke situatie omgaan. Dat zal soms hetz
net iets anders zijn. 
 
Bij Ludens werken we volgens onze 
als een rode draad doorheen loopt. 
betekent. Ouders kunnen kijken of ze hier thuis misschien ook iets aan hebben. 
  

KUN JE MEER - spel 
spel hebben we gemaakt met als doel het vergroten van de 

bij de vier ‘Samen goed voor later’ - thema’s van onze Groeimeter:

op!  

 
nnen dit spel met ouders spelen en natuurlijk ook met elkaar. 

met het spel? 

We hebben het spel in eerste instantie ontwikkeld voor gebruik tijdens een ouderavond. H
 foto’s van verschillende (opvoed)situaties. Bij elk ‘Samen goed voor 

thema uit de Groeimeter, zijn 8 situaties/foto’s gekozen. Op de achterzijde staat telkens een
stelling die betrekking heeft op het beeld op de voorzijde.  

   

hun eigen wijze van opvoeden met elkaar uitwisselen
En pedagogisch medewerkers kunnen op hun beurt vertellen hoe we bij het kinderdagverblijf of de 

met een dergelijke situatie omgaan. Dat zal soms hetzelfde zijn als thuis, maar soms zal het ook 

onze Groeimeter,  waar communiceren volgens de 
als een rode draad doorheen loopt. Op deze manier kunnen we ouders laten zien 

Ouders kunnen kijken of ze hier thuis misschien ook iets aan hebben.   
 

het vergroten van de 
nze Groeimeter: 

We hebben het spel in eerste instantie ontwikkeld voor gebruik tijdens een ouderavond. Het spel 
s. Bij elk ‘Samen goed voor 

thema uit de Groeimeter, zijn 8 situaties/foto’s gekozen. Op de achterzijde staat telkens een 

 

van opvoeden met elkaar uitwisselen.  
het kinderdagverblijf of de 

elfde zijn als thuis, maar soms zal het ook 

waar communiceren volgens de Gordon-methode 
Op deze manier kunnen we ouders laten zien wat dit in de praktijk 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Samen met ouders werken aan de 
 

Samen kun je meer 
Door het uitwisselen van ideeën over
én pedagogisch medewerkers. 
regelmatig een groepsgesprek te houden, door een verbinding te maken tussen thuis en 
kinderdagverblijf of de BSO van Ludens.
 

Zo kan het ook! 
Het gesprek dat ontstaat door h
van de verschillende opvoedingsstijlen van de ouders
benadrukken tussen ouders onderling
omgaan met soortgelijke situaties in 
 

Wij lossen het samen wel op! 
Dit is niet zo aan de orde tijdens een ouderavond
horen bij dit thema gaan we met elkaar in gesprek ov
 
Wat vinden jullie ervan ? 
Dit gaat over kinderinspraak, democratisch burgerschap, vreedzame wijk. 
ouders door het  bespreken van de stellingen o
het belangrijk om te luisteren naar wat ouders vinden!
 
 
 

 
 
 

et ouders werken aan de 4 thema’s! 

ideeën over opvoedsituaties werken we aan de verbinding tussen de ouders 
gogisch medewerkers. Het belang van de groep, werken aan gemeenschapszin. Door 

regelmatig een groepsgesprek te houden, door een verbinding te maken tussen thuis en 
Ludens. 

Het gesprek dat ontstaat door het spelen van dit spel, geeft ruimte en aandacht 
de verschillende opvoedingsstijlen van de ouders. Verschillen waarderen en overeenkomsten 

ussen ouders onderling. Maar ook het verschil tussen opvoedsituaties 
omgaan met soortgelijke situaties in de BSO- of kinderdagverblijfgroep.   

 
Dit is niet zo aan de orde tijdens een ouderavond. Door het gesprek dat ontstaat bij de kaarten die 

gaan we met elkaar in gesprek over hoe een ieder omgaat met conflictsituaties. 

Dit gaat over kinderinspraak, democratisch burgerschap, vreedzame wijk. Het kan zijn dat 
door het  bespreken van de stellingen over-en-weer op nieuwe ideeën komen!

het belangrijk om te luisteren naar wat ouders vinden! 

de verbinding tussen de ouders 
Het belang van de groep, werken aan gemeenschapszin. Door 

regelmatig een groepsgesprek te houden, door een verbinding te maken tussen thuis en het 

aandacht voor het benoemen 
erschillen waarderen en overeenkomsten 

opvoedsituaties thuis en het 

het gesprek dat ontstaat bij de kaarten die 
er hoe een ieder omgaat met conflictsituaties.  

et kan zijn dat team en 
eer op nieuwe ideeën komen! En natuurlijk is 

 


