
Elk kindercentrum is een ‘democratische 
oefenplaats’ voor sociale vaardigheden 
waar kinderen nu en later profijt van 
hebben. Bij de SKBNM leren kinderen 
vier democratische vaardigheden:
1. samen meedoen
2. samen verantwoordelijk voor  

de groep en voor elkaar
3. samen conflicten oplossen
4. samen omgaan met verschillen
Deze vaardigheden zijn zeker niet nieuw 
bij de SKBNM. Kinderen oefenen hier 
van nature mee in het vrije spel en 
tijdens de activiteiten van de pedago-
gisch medewerkers. Wel nieuw is dat we 
in themamaanden nadrukkelijk stil staan 
bij deze vaardigheden.

SAMEN MEEDOEN EN 
VERANTWOORDELIJK
In oktober 2013 hebben we op alle kin-
derdagverblijven, peuterspeelzalen en 
BSO’s aandacht besteed aan de vaardig-

heden ‘Samen meedoen’ en ‘Samen ver-
antwoordelijk’. Kinderen hielpen elkaar 
omdat ze ‘samen verantwoordelijk’ waren 
voor de groep. BSO-ers kwamen voorle-
zen bij de peuters en oudere kinderen 
mogen meebeslissen over de activiteiten 
en uitjes. In juni 2014 krijgen de vaar-
digheden ‘Samen conflicten oplossen’ en 
‘Samen omgaan met verschillen’ extra 
aandacht. 

SAMEN OMGAAN MET 
VERSCHILLEN 
Iedereen is anders, we zijn allemaal 
uniek. Dat maakt het leuk om met elkaar 
te spelen en te praten. Maar soms kan 
omgaan met verschillen ook moeilijk 
zijn. Doordat pedagogisch medewerkers 
bewust positief omgaan met verschillen, 
leren we kinderen hetzelfde te doen. 
Wij leren ze verschillen tussen elkaar te 
respecteren door activiteiten te doen 
waarbij kinderen de mooie kanten van 
de verschillen tussen elkaar ontdekken.
Voorbeelden van activiteiten
Bij de jongste kinderen beginnen we 
met bewustwording van ‘ik’: wie ben ik, 
hoe zie ik eruit? Daarna kijken we naar 

‘jij’: hoe zien andere kinderen eruit; wat 
hebben zij aan? Bij één van de peuter-
speelzalen schminken we kinderen als 
clowntjes. Wat is er nu anders aan de 
kinderen? We maken er een hele clowns-
act van!

SAMEN CONFLICTEN 
OPLOSSEN
Omdat we van elkaar verschillen, hebben 
we vaak andere behoeften en andere 
doelen. We hebben ook andere ideeën 
over hoe die doelen bereikt kunnen wor-
den. Om conflicten te vermijden en op 
te lossen, leren de pedagogisch mede-
werkers kinderen naar elkaar te luisteren 
en vragen te stellen ter verduidelijking. 
We laten kinderen zien en ervaren dat je 
samen veel voor elkaar kunt krijgen. Ook 
laten we ze zo veel mogelijk zelf hun 
conflicten oplossen. We helpen alleen 
als ze er niet uitkomen.
Voorbeelden van activiteiten
Op het kinderdagverblijf en de peu-
terspeelzalen zijn we dagelijks bewust 
bezig met samen spelen, speelgoed 
delen en hoe dat te doen zonder ruzie te 
krijgen met groepsgenootjes. 

Deze maand ontvangt u een 

toelichting over het (sub)thema 

van juni: IK+JIJ=WIJ. 

Waarom? Omdat dit een van 

onze uitgangspunten is in onze 

dagelijkse werkwijze, waaraan 

we deze maand nog eens extra 

aandacht besteden!

ik+jij=

“Zullen we ruilen? 
Dan krijg jij deze!"

“Mmm... nou, oké!"

(sub)thema van de maand juni



Houd de 

uitnodigin
g voor 

het zomer
feest 

en/of de 

sponsora
ctie van  

uw locati
e in 

de gaten!

WIJ NEMEN  
KINDEREN SERIEUS! 
Wij nemen kinderen serieus door goed 
naar hen te kijken, aandachtig te 
luisteren naar hun wensen en naar hun 
mening te vragen. We stimuleren alle 
kinderen om mee te doen en bena-
drukken dat iedereen erbij hoort. We 
motiveren kinderen om elkaar te helpen 
en om verantwoordelijkheid te nemen 
voor hun eigen keuzen. Dat zijn demo-
cratische vaardigheden die pedagogisch 
medewerkers in de praktijk toepassen. 
Om pedagogisch medewerkers nog 
bewuster te maken van het belang van 
deze vaardigheden, krijgt iedere pm-er 
in 2014 ‘video interactie begeleiding’. 
Zij worden gefilmd bij hun dagelijkse 
werkzaamheden en samen met de VIB 
trainer analyseren en bespreken zij de 
opname. Het doel: het versterken van de 
basishouding van pm-ers.

KINDWIJZER EN SAMEN 
GOED VOOR LATER

De SKBNM is lid van 
KINDwijzer; een 
coöperatieve vereni-
ging van 15 
toonaangevende 
kinderopvangorga-

nisaties die geen winstoogmerk hebben. 
De leden van KINDwijzer werken samen 
door het delen van kennis en het uitwis-
selen van ervaringen met als doel de 
kwaliteit van de opvang te verhogen. 
Alle aangesloten kinderopvangorganisa-
ties werken aan de vier democratische 
vaardigheden in het kader van het 
project Samen… goed voor later. 

SAMEN VOOR THE  
THOM FOUNDATION

Bij ‘Samen omgaan met verschil-
len’ vinden wij het passen om 
(BSO-)kinderen bewust te maken 
van de heel andere omstandig-
heden waarin leeftijdsgenootjes 
in ontwikkelingslanden op-
groeien. Op elke locatie van de 
SKBNM organiseren we daarom 
een sponsoractie voor The Thom 
Foundation.

The Thom Foundation steunt projec-
ten in landen waar kinderen met een 
beperking minder kansen hebben. De 
stichting is opgericht ter nagedach-
tenis aan Thom Bredenbeek, die op 
BSO de Talamander zat en op 10-ja-
rige leeftijd overleed. SKBNM heeft 
daarom een speciale binding met The 
Thom Foundation en wil de stichting 
graag ondersteunen. 

Tijdens het zomerfeest (of op de 
peuterspeelzalen tijdens een moment 
vóór de vakantie) wordt er een spon-
soractie georganiseerd en kunt u een 
donatie doen aan The Thom Founda-
tion. De opbrengst van de sponsorac-
ties op alle SKBNM-locaties gaat naar 
een onderwijsproject voor kinderen 
met een beperking in Bangladesh.

Kinderen met een beperking worden 
in Bangladesh vaak verwaarloosd en 
zelfs mishandeld. Stichting Nike-
tan, de lokale partner van The Thom 
Foundation, helpt deze kinderen. Het 
meisje Poly bijvoorbeeld, dat werd 

verwaarloosd en uit frustratie ging 
slaan, bijten en schoppen. Poly gaat 
nu naar één van de dagverblijven die 
Stichting Niketan heeft opgericht. 
Daar krijgt zij aandacht en verzor-
ging,  en wordt haar ontwikkeling 
gestimuleerd. In plaats van buiten-
gesloten te worden, kan Poly nu 
met andere kinderen spelen, muziek 
maken, knutselen en gymen.  

Niketan werkt nu aan speciaal onder-
wijs en lesmateriaal voor kinderen 
van 6 tot 13 jaar. Het uiteindelijke 
doel van dit onderwijs is dat de kin-
deren vaardigheden leren die hen de 
mogelijkheid biedt om mee te kunnen 
doen, thuis en in de samenleving.


