
 

Optie:  

Hang een vel met 

stiften naast de 

poster, zodat ouders 

hun reactie erop 

kunnen schrijven. 

In gesprek met ouders:  
wat betekent ‘Samen Goed Voor Later?” 

 

Doel 

Het doel van de poster is om pedagogisch medewerkers en ouders 

met elkaar in gesprek te laten komen. Ouders worden meer 

betrokken bij de locatie, het uitwisselen van informatie wordt 

vergroot en het contact tussen ouders wordt gestimuleerd over 

het thema democratisch burgerschap.  

Benodigdheden 

 De poster ‘Samen… Goed voor later’ 

 Een stelling 

 Een actuele foto die bij de stelling past of de stelling 

uitbeeldt (het liefst een foto van jullie groep, zodat het 

herkenbaar is voor ouders!).  

Werkwijze 

De poster kan op verschillende manieren gebruikt worden. Wanneer de poster op een 

centrale plek in het KDV/de BSO hangt, kan de poster elke dag worden gebruikt. Ook kan 

de poster gebruikt worden om met ouders in gesprek te raken tijdens een jaarfeest/ouder-

doe middag/ouderavond over de gewoonten op het KDV/de BSO. En verder kan de poster 

gebruikt worden door pm’ers om met kinderen in gesprek te gaan over de gewoonten op 

het KDV/de BSO. 

Poster voor elke dag 

Wanneer de poster op een centrale plek in het KDV/de BSO hangt, 

is het haal- en brengmoment een geschikt moment om met 

ouders in gesprek te gaan over de stelling en foto op de poster. 

Weten ouders dat wij dit zo doen op het KDV/de BSO? Er kan 

voor gekozen worden om een korte uitleg te geven over 

waarom wij dit zo doen (bijv. om te stimuleren dat kinderen 

leren te participeren en om te gaan met verschillen). Hoe 

denkt de ouder over de stelling? Of hoe denkt het kind/denken 

de kinderen over de stelling? 

Poster tijdens een georganiseerde bijeenkomst 

Op een georganiseerde ouderbijeenkomst – bijvoorbeeld een jaarfeest of een ouderavond - 

is het mogelijk gericht aandacht te besteden aan de poster met de stelling en de foto. Met 

dezelfde vragen als bij ‘poster voor elke dag’ kan er een discussie op gang worden 

gebracht. Sommige stellingen zullen beter geschikt zijn om een discussie te voeren dan 

andere. Het vel dat naast de poster hing met reacties van ouders, kan erbij gebruikt 

worden voor verder gesprek. Ook het contact tussen ouders kan gestimuleerd worden, 

doordat ouders op elkaar reageren tijdens de discussie.  

 

 



 

 

 

Aandachtspunten 

 Benadruk het belang dat je elkaar nodig hebt om een kind op te voeden. Het is 

belangrijk om als pedagogisch medewerker met ouders van gedachten te wisselen, 

om op één lijn met elkaar te zitten en zo de leefwerelden van thuis en KDV/de BSO 

dicht bij elkaar te brengen. 

 Maak de verschillen en overeenkomsten die ouders aangeven bespreekbaar. 

Benadruk dat ieder kind een andere opvoeding vraagt van de ouder. 

 Benadruk dat het belangrijk is om kinderen te stimuleren om te participeren in de 

groep, zodat het verantwoordelijkheidsgevoel voor de groep en voor elkaar creëert 

en leert omgaan met verschillen. Het KDV/de BSO is hiervoor een democratische 

oefenplaats voor kinderen. 

 Maak het huis groot door stellingen op te hangen die ouders aanspreken. Betrek ook 

de kinderen hierbij, door stellingen te bedenken waar je met de kinderen over kunt 

praten in het kader van democratisch burgerschap. 

Voorbeeld stellingen: 

‘Op het KDV/de BSO hebben wij respect voor anderen (waarden, normen en cultuur)’ 

‘Op het KDV/de BSO groeten wij ’s morgens alle kinderen en ouders’ 

‘De democratie, dat ben ik’ 

‘Vrij spel stimuleert de verantwoordelijkheid van kinderen’ 

‘Thuis hoeft mijn kind nooit zijn/haar eigen kamer op te ruimen, want … ‘ 

‘Op het KDV/de BSO spelen wij met zijn allen buiten en hebben kinderen hierin geen 

individuele keuze’ 

‘Op het KDV/de BSO zorgen wij ervoor dat kinderen hun gewoonten en achtergronden 

kunnen uitwisselen’ 

‘Op het KDV/de BSO helpen wij elkaar wanneer een kind iets moeilijk vindt’ 

‘Op het KDV/de BSO stimuleren wij kinderen zelf hun conflicten op te lossen’ 

‘Op het KDV/de BSO lachen wij met elkaar en niet om elkaar’ 

‘Op het KDV/de BSO accepteren wij de verschillen in behoefte en aandacht van kinderen’ 

‘Op het KDV/de BSO vertrouwen we de kinderen kleine klusjes toe die zij zelfstandig 

mogen uitvoeren en we vinden het dan niet erg als er iets mis gaat’ 

 

 


