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Ouders laten een indruk achter...
SKDT maakt er een afdruk van

Samenwerking met ouders
Het beroep ‘leidster’ verdient inmiddels een andere benaming: ‘pedagogisch 
medewerk(st)er’. Wij willen immers graag als partners in de opvoeding gezien worden. 
Vele ouders bese� en dat en ervaren medewerkers van SKDT als enthousiaste professio-
nals met een warm hart voor kinderen. De ‘good practices’ die ouders hebben ingezon-
den, zijn vaak gemakkelijk te vertalen naar andere functies binnen SKDT. Wij hebben 
om die reden de speci� eke benamingen van locaties en personen weggelaten. Mocht 
jij je persoonlijk in een voorbeeld herkennen... dan is de waardering des te krachtiger!

Alle teksten en afbeeldingen uit deze krant zijn aangeleverd door ouders, waarvoor Alle teksten en afbeeldingen uit deze krant zijn aangeleverd door ouders, waarvoor 
hartelijk dank.

Een afdruk van een indruk
SKDT heeft de ouders gevraagd om positieve ervaringen 
met onze pedagogisch medewerk(st)ers te beschrijven 
en in te zenden.

Wij hebben de inzendingen gebruikt om een speciale 
krant samen te stellen. Het resultaat hiervan heb je nu 
in handen. Een speciale uitgave ter gelegenheid van de 
‘Dag van de leidster’. Een afdruk van vele positieve 
indrukken! 

Plezier hebben
De pedagogisch medewerkers bezorgen De pedagogisch medewerkers bezorgen 
de kinderen een lach op het gezicht!

Samen zingen
De liedjes die mijn kindje spontaan thuis De liedjes die mijn kindje spontaan thuis 
begint te zingen.  (Terwijl ik deze zelf niet 
eens ken…)

Belangstellend
Ik waardeer de leidsters enorm:
De lach die een leidster op het beteuterde 
gezichtje van mijn kindje weet te toveren 
als ik mijn kindje wegbreng. De kleine (het 
liefst leuke ;-) dingen die de leidster weet 
te vertellen over mijn kindje. (ze kan al 
heel goed zelf limonade inschenken).

Samenwerken
De pedagogisch medewerk(st)er  be-
spreekt met mij aan het eind van de dag 
hoe dingen met mijn dochter zijn verlo-
pen. Soms wordt er gevraagd hoe ik met 
moeilijk gedrag omga en soms vraag ik 
dat aan de pedagogisch medewerk(ster 
zodat we overleggen en afstemmen op 
de behoeftes van ons en mijn dochter.
Hierdoor voel ik me als ouder serieus ge-
nomen en dat wij samen werken aan vaar-
digheden aanleren aan mijn dochter, mij-
zelf en de pedagogisch medewerk(st)ers.
Het gevolg is dat mijn dochter op bepaal-
de momenten hetzelfde benaderd wordt 
waardoor haar zelfvertrouwen kan groei-
en en zij weet waar zij aan toe is.en en zij weet waar zij aan toe is.

Betrokken
Wat ik zo prettig vind aan de pedago-
gisch medewerk(st)ers van de peuter-
speelzaal is, dat zij energie uitstralen. 
Je ziet dat zij plezier in hun werk 
hebben. Zij zijn uiteraard educatief 
aan het werk met de kinderen maar 
zien ook de kindertjes zelf als eigen 
persoontjes. Dit merk ik doordat zij 
smakelijk kunnen lachen om grappige 
uitspraken maar ook de tijd nemen 
voor ieder kind dat vandaag even 
liever niet naar school had gegaan en 
eind van de dag toch maar weer tegen 
z’n moeder zegt: ‘was leuk’! 

Inzet
Wij vinden het bijzonder te zien dat jullie, Wij vinden het bijzonder te zien dat jullie, 
pedagogisch medewerk(st)ers, je werk 
iedere dag met zoveel overgave en liefde 
willen doen en dat siert jullie !

Slotwoord
Zoals ieder jaar willen we jullie ook 
deze Dag van de Leidster weer verras-
sen. Deze keer hebben ook ouders zich 
niet onbetuigd gelaten en hebben 
blijk gegeven van hun waardering 
voor jullie werk. Het resultaat hebben 
jullie in deze krant kunnen lezen. 

Een belangrijk onderdeel van jullie 
werk is om samen met ouders een 
gedegen basis te leggen voor het ver-
dere leven en leren van kinderen. Jullie 
dagelijkse inzet en betrokkenheid is 
daarin een onmisbare schakel. 

Wij willen jullie hiervoor bedanken. 

Directie, staf, locatiemanagers en 
managementteam



Actief luisteren
Vorige week vertelde de pedagogisch 
medewerk(st)er dat onze dochter 
moeite met slapen had en dat ze erg 
moest huilen. Ze is toen bij haar gaan 
zitten tot het weer beter ging met 
haar. Dat gaf ons het gevoel dat er 
echt aandacht besteed wordt aan de 
gevoelens van onze kleine meid. En 
nog belangrijker.. ze gaf onze dochter 
de troost die ze op dat moment nodig 
had. 

Speels leren
Mijn zoon wilde niet naar de peu-
terspeelzaal en kwam daardoor al 
huilend aan. Na overleg met de pe-
dagogisch medewerk(st)er is hij er 
toch  gebleven. Maar ik moest nog 
weg gaan. 
De pedagogisch medewerk(st)ers 
speelden heel goed op de situatie in 
dat ik nog boodschappen ging doen, 
door te vragen wat ik zou gaan ha-
len. Ik had mijn zoon beloofd om na 
schooltijd cakejes te gaan bakken. 
Mmmmm daar hadden de pedago-
gisch medewerk(st)ers ook wel heel 
veel zin in. Ze hadden zelfs ‘cakejes-
honger’. Mijn zoon moest al weer wat 
lachen voordat ik weg ging. De vol-
gende keer dat we weer naar school 
gingen, heeft mijn zoon een hele gro-
te doos met cakejes meegenomen 
om de ‘cakejes-honger’ van de peda-
gogisch medewerk(st)ers te stillen.

Gezien worden
De pedagogisch medewerkers bena-De pedagogisch medewerkers bena-
deren mijn zoontje enthousiast als hij 
binnenkomt, wat mij en mijn kind een 
welkom gevoel geeft. 
De pedagogisch medewerkers noe-
men ook positieve gebeurtenissen en 
gedrag van mijn zoon bij het ophalen, 
wat mij het gevoel geeft dat mijn kind 
gewaardeerd wordt. 

Waardevol
Onze kinderen zitten twee dagen op de Onze kinderen zitten twee dagen op de 
BSO. Door onze werktijden, moest ons 
dochtertje al gelijk  met 4 jaar samen met 
haar grote broer naar de naschoolse op-
vang. Hier waren wij toch wat bezorgd 
over of ze het daar wel naar haar zin zou 
hebben en of het daar met haar allemaal 
wel goed zou gaan. Ze is door de peda-
gogisch medewerk(st)ers goed opgevan-
gen. 
Er werken daar geweldige leidsters, altijd 
even enthousiast, lief, vrolijk, creatief en 
behulpzaam. Wij brengen onze kinderen 
met een gerust gevoel naar ze toe en we 
weten dat de kinderen het erg leuk vinden 
op de BSO. Vaak als we ze komen ophalen, 
willen ze daar nog even spelen en niet ge-
lijk mee naar huis! Straks gaan ze naar de 
nieuwe opvanglocatie in het gebouw de 
Poolster en we hopen dat ze daar straks 
net zo goede pedagogisch medewerk(st)
ers tre� en.

Veilig voelen
Als ik onze dochter breng ‘s morgens, 
klampt zij zich vaak aan mij vast. Dan 
zijn er hele oplettende pedagogisch 
medewerk(st)ers aanwezig (wij willen 
hier ook zeker even benadrukken dat dit 
dus ook voor de enthousiaste stagiaires 
geldt), die dan onze dochter weten af te 
leiden en even op de arm nemen, zodat 
wij rustig weg kunnen gaan. Zij  geven 
ons het gevoel dat ons kind bij hen in 
goede handen is. Ook aan onze dochter 
is dit merkbaar, zij voelt zich veilig op 
deze peuterspeelzaal. Dit merken wij uit 
de verhalen die zij probeert te vertellen, 
ook al is haar spraak nog niet volledig. 
Er is nooit een moment geweest dat ze 
aangaf  “niet naar school te willen”.

Welkom!
De pedagogisch medewerk(st)er noemt 
mijn zoon bij binnenkomst bij zijn naam 
en wenst hem goede morgen. Ze zegt: 
Leuk, dat je er bent. Mijn kind voelt zich 
daardoor welkom op de nieuwe groep, 
want het gevolg voor mijn kind was, dat 
hij gelijk vrij kon gaan spelen en zich niet 
druk hoefde te maken dat hij zich alleen druk hoefde te maken dat hij zich alleen 
zou voelen.

Waardering
Op deze dag verdienen jullie een 
pluim!

Vertrouwd
Als ik mijn dochter op kom halen is er al-
tijd tijd voor een praatje, hij weet wat ze 
heeft gedaan die dag en hoe ze zich voelt, 
hij deelt haar enthousiasme en ook haar 
verdriet. Dat geeft mij het gevoel dat ze 
daar nog steeds op haar plek is.

Emotioneel veilig
Ons kind behoort tot de allerkleinsten. 
Als ik haar afzet, wordt er door de leidster 
even de tijd genomen om naar mij te 
'zwaaien' als ik wegga.  
Ik vind dat prettig en ga dan met een 
goed gevoel naar mijn werk.

Samen plezier hebben
Ik weet niet echt een voorbeeld maar 
misschien is het ook leuk om ge-
woon te zeggen dat de pedagogisch 
medewerk(st)ers het gewoon super 
goed doen !!! En dat onze kinderen 
met heel erg veel plezier naar de peu-met heel erg veel plezier naar de peu-
terspeelzaal  gaan. 

Uitwisseling
Als ik ’s middags mijn zoontje op kom ha-Als ik ’s middags mijn zoontje op kom ha-
len is altijd zijn KDV schriftje gevuld met 
wanneer hij geslapen en gegeten heeft. 
Daarbij schrijven de pedagogisch 
medewerk(st)ers altijd iets korts over hoe 
het die dag op het KDV gegaan is. Regel-
matig zitten er foto’s van mijn zoontje in 
het schriftje. Zo krijg ik een goed beeld 
van hoe zijn dag eruit zag. Dat zorgt er-
voor dat ik met een gerust hart mijn zoon-
tje op het KDV achterlaat en echt het idee 
heb dat er aandacht is voor hem op de 
dag.



Elkaar uitdagen
Op een vrije dag vragen onze kinderen 
regelmatig wanneer zij naar het kin-
derdagverblijf mogen. Dit zegt voor 
ons meer dan voldoende! Wij brengen 
onze kinderen met een goed gevoel onze kinderen met een goed gevoel 
naar jullie toe.

Persoonlijk
We vinden jouw houding jegens de We vinden jouw houding jegens de 
kinderen consequent en lief tegelijk. 
De kinderen hebben het vaak over je 
en vinden jou fantastisch. 
's Ochtends is er altijd dat stukje indivi-
duele aandacht en lezen ze graag een 
boekje met je!

Wij-gevoel
Wat leuk om jou enthousiast te zien 
dansen samen met de kinderen! Onze 
kinderen zijn altijd vrolijk als we ze op 
komen halen, een genot om te zien!

Samen belevenSamen beleven
Wij kunnen ons kind iedere morgen af-
leveren in een warm en welkom nest. 
Het voelt enorm veilig en hij is er ook 
blij mee! Wat is hij altijd vrolijk als we 
hem op komen halen! Wat kun je als 
ouders nog meer wensen?
We vinden het erg leuk dat jullie dage-
lijks een overdracht van de dag voor 
ons maken. Ook de vele leuke foto's 
die we krijgen zijn een pracht! Een 
waardevolle herinnering voor later!

Verzorgd
Dank voor al jullie lieve en goede 
zorgen!

Inspelen
Saai op een kinderdagverblijf? Niet bij 
het kinderdagverblijf van mijn kind! 
'Onze' pedagogisch medewerkers 
gaan namelijk met de kids op stap! 
Slecht weer houdt ze niet tegen, want 
dan gaan de regenlaarsjes aan (en zeg 
nou eerlijk: zand en water, wat wil een 
kind nog meer?!). 
Samen boodschappen doen, naar de 
kinderboerderij of naar het strand om 
schelpen te zoeken. Voor de kinderen 
wordt een dagje kinderdagverblijf zo 
een echt dagje uit! En dat geeft de ou-
ders ook weer een goed gevoel!'

Afstemmen
De pedagogisch medewerk(st)er zei 
dat ze goed voor hem zou zorgen. 
Ik voelde mij daarom prettig en kon 
hem met een gerust hart achterlaten.  
De pedagogisch medewerk(st)er past 
zich aan, aan de ontwikkeling van mijn 
kind, deze voelt zich hierdoor veilig en 
gestimuleerd en kan zich verder ont-
wikkelen.

Begripvol
Ze zijn geweldig. Superlief voor mijn 
kind en begripvol naar ons ouders. 
Dank jullie wel!



Persoonlijke aandacht
Mijn dochter is 2,5 jaar oud en ik besteed 
altijd veel tijd aan haar haartjes. Als mijn 
echtgenoot haar echter wegbrengt wil hij 
haar nog wel eens met zo'n echt 'papa-
kapsel' meegeven (kortom: losse haren 
vol klitten!). Toen ik haar in de middag 
kwam ophalen had ze echter een prach-
tige invlecht in... 'Waauuuw' zei ik, 'Wie 
heeft dat zo mooi gedaan',  'De Juf !!' riep 
mijn dochter enthousiast. Zó � jn dat de 
pedagogisch medewerk(st)er mijn kleine 
meid er die dag tóch verzorgd bij liet lo-
pen! Ze besteden écht aandacht aan je 
kindje daar bij het kinderdagverblijf!

Jezelf kunnen zijn
Naast het feit dat mijn dochter een ontzet-
tende lieverd is, is ze ook nogal... eh.... on-
dernemend ingesteld. Het is voor mij su-
per � jn dat de pedagogisch medewerk(st)
ers die behoefte herkennen bij haar  en 
tegemoet komen hieraan. Ze laten haar 
naar hartelust klimmen en ontdekken en 
sturen bij als het echt gevaarlijk dreigt te 
worden. Hoe druk en aanwezig mijn doch-
ter ook is, alle pedagogisch medewerk(st)
ers geven mij het gevoel dat ze haar hele-
maal geweldig vinden en dat maakt dat ik 
mijn kind met een gerust hart bij ze achter 
laat. 

Liefdevol
Alweer bijna vier jaar geleden kwam 
ons eerste kind op de peuterspeelzaal. 
Nu,  een jaar geleden, kwam ons twee-
de kind hier voor het eerst. Al die ke-
ren dat er een verhuizing plaats vond 
waren de pedagogisch medewerk(st)
ers even enthousiast en liefdevol voor 
de kinderen. Al was het gebouw nog 
zo oud, ze maakten er met elkaar toch 
iets heel gezelligs van voor de kinde-
ren. Dat waarderen wij nu zo, dat je 
ondanks drukte, hectiek en mogelijk 
ook wat onzekerheid over het toe-
komstige nieuwe gebouw, toch elke 
keer die positiviteit weet uit te stralen. 
Want  dat deden deze pedagogisch 
medewerk(st)ers !!

Zelf kiezen
Ze mag een teddy beertje van de groep mee 
naar bed nemen als ze dat graag wil. Dat 
vonden we erg � jn om te horen. Onze doch-
ter vindt er troost bij.


