
w Ieder een stem, elke dag 

Bijlage bij de inventarisatieposter “Iedere stem telt, elke dag!” 

 

 

DE MAAND VAN DE GESLAAGDE MOMENTEN! 

Samen, goed voor later. Al een aantal jaren proberen we in ons dagelijks werk vorm te geven aan de pijlers 

uit het werken aan democratisch burgerschap. Reflectie is een belangrijke stap in dit proces: wat doen we, 

hoe doen we dat, hoe kan dat beter en wat zou een logische vervolgstap zijn. Eén van de manieren waarop je 

kunt reflecteren is af te spreken dat we een maand lang bewust kijken wat we doen in het kader van de vier 

pijlers. Inventariseren kan op veel manieren, maar volgens ons is de beste manier om het samen te doen! 

Met kinderen, ouders en pedagogisch medewerkers. En zo, dat het niet veel tijd kost maar wel dat je weer 

even bewust nadenkt over wat je al doet.  

 

Daarvoor is het instrument van de inventarisatieposter gemaakt: Ieder een stem, elke dag! In een vooraf 

bepaalde maand komt er op iedere locatie een grote poster te hangen met de dagen van de maand. Aan 

jullie de opdracht om bij elke dag minimaal één voorbeeld te schrijven over de manier waarop jullie iets 

hebben aangepakt in het kader van samen doen, samen verantwoordelijk zijn, samen conflicten oplossen en 

omgaan met verschillen. Het gaat om gewone dingen of ongewone acties, maar wel die waar je het meest 

trots op bent.  

 

Bijvoorbeeld:  

• Je hebt kinderen zelf een conflict laten oplossen door ze in het kantoor rustig te laten zitten met een 

stuk papier om hun argumenten op te schrijven  

• De grote kinderen hebben de kleine kinderen leren voetballen 

• De kindervergadering werd voorgezeten door een kind die door de groep was gekozen, de kinderen 

hebben samen speelgoed geordend en opgeruimd  

• Je hebt een baby in bad gedaan omdat ze zo gefascineerd was door water 

• Je bent met de kinderen buiten gaan picknicken i.p.v.  brood aan tafel omdat ze zo lekker aan het 

buitenspelen waren 

• Je hebt een ouder die wat langer bleef hangen, gevraagd om een boek voor te lezen 

 

HOE WERKT HET 

Een aantal dagen voordat de maand ingaat, kun je alvast de poster ophangen, zodat kinderen en ouders hem 

al zien en kunnen lezen. Als het even kan, is het goed om met kinderen (en mogelijk ouders) in de 

wandelgangen al te praten over wat voorbeelden kunnen zijn. Dat kan informeel, tussen neus en lippen door. 

Met de jongste kinderen gaat dat niet, maar misschien kun je onder elkaar op basis van je observaties alvast 

wat brainstormen. Dan begint het inventariseren. Aan het einde van de dag schrijf je op de poster een 

voorbeeld waar je het meest trots op was. Ook hier kun je oudere kinderen bij betrekken. Op zich al een 

goed voorbeeld! Als het past, mogen meerdere voorbeelden ook! Aan het einde van de maand gaan de 

posters naar de pedagogische afdeling en gaan we alle voorbeelden verzamelen en ordenen. Ze komen op 

papier en iedereen kan ze teruglezen.  
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