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Opvoeden doe je samen
Stapjes richting zelfstandigheid

Diana Capello is jeugdverpleegkundige 0 – 12 jaar 
in Goes. Zij ziet heel veel Goese kinderen vanaf de 
geboorte opgroeien. Als de kinderen 18 maanden 
zijn, komen ze ook op het consultatiebureau of 
Diana bezoekt ze thuis (bij alle eerste kinderen of 
als er veel vragen zijn). “Dan vragen we de ouders 
ook of ze hebben nagedacht over de komende 
periode,” vertelt ze. “Gaat het kind naar de 
peuterspeelzaal of de kinderopvang? We vinden 
het belangrijk dat ouders daar over nadenken. 
Waarom? Op een peutergroep leren kinderen heel 
veel. Ze leren met andere kinderen om te gaan, te 
wachten op hun beurt, te delen. Ze leren zich aan 
te passen aan de groep. Ze maken enorme spron-
gen in hun taalontwikkeling, hun spraak.”
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Soepele overgang
“De leidsters van de peutergroepen zijn goed 
opgeleid. Bovendien hebben wij (de GGD) met de 
peutergroepen en het onderwijs goede contacten, 
waardoor we afspraken op elkaar kunnen afstem-
men. De groepen maken gebruik van programma’s 
die aansluiten bij die op de basisscholen. Groep 1 
is als een vervolg op de peutergroep. De overgang 
naar het basisonderwijs kan daardoor veel soepeler 
verlopen voor kinderen die eerder in de peutergroep 
zaten (of het kinderdagverblijf) dan voor kinderen 
die thuis zijn gebleven tot hun vierde jaar.” 

Enorme sprongen

 KIJK
Leidsters op een peuterspeelzaal kunnen bijzonderheden in de 
ontwikkeling van een peuter signaleren. Als een leidster bijvoorbeeld 
een achterstand signaleert, zal zij – met toestemming van de ouders 
– een KIJK-observatie doen. Dan kijkt ze aan de hand van een lijst 
op welke gebieden een kind mogelijk een achterstand heeft. Aan de 
hand van de uitkomst, kan het kind heel gericht worden geholpen 
in zijn ontwikkeling. Kinderen die wat extra hulp kunnen gebruiken, 
mogen op kosten van de gemeente Goes twee extra dagdelen naar de 
peuterspeelzaal. Dan kunnen de leidsters nog gerichter inspelen op 
de behoefte van het kind. 

Stukje bij beetje moet je ervoor 
zorgen dat je kind zelfstandig wordt. 
En wat gaat dat snel! Om je een beetje te helpen 
met alles wat op je afkomt als je kind zich ontwikkelt, 
heeft de gemeente Goes deze krant samengesteld. Om te lezen en 
te bewaren. Om te onthouden dat je er niet alleen voor staat.

“De periode van twee tot vier jaar is een heel 
gevoelige periode: kinderen leren dan razendsnel. 
Juist dan is het mogelijk vroeg bijzonderheden te 
zien en er wat aan te doen,” vertelt Diana Capello.



Herhalen
Jonge kinderen houden van herhaling en 
een vast patroon. Breng je je kind naar de 
peuterspeelzaal, of gaat hij mee boodschap-
pen doen, neem dan een vaste route en 
benoem wat je onderweg ziet. Binnen de 
kortste keren doet hij met je mee.

“Wij hebben eigenlijk geen opvang 
nodig voor Tijn,” zeggen Ylja en Tim. 
En toch kiezen ze ervoor Tijn straks 
naar de peuterspeelzaal te laten gaan. 
“Wij zien de peuterspeelzaal als een 
goede voorbereiding op school.”
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Opvoeden gaat niet  
altijd vanzelf
Het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) is een plek waar je met vragen over opvoeden 
en opgroeien terecht kunt. Over je kind of over jezelf. Het is heel normaal om vragen 
te hebben. Opvoeden en opgroeien gaat niet altijd vanzelf. Bij het CJG staat er steeds 
een medewerker voor je klaar. Zij denkt mee, geeft praktische tips en kijkt welke oplos-
sing bij jou past of weet waar je met je vraag terecht kunt. De mensen in het centrum 
vinden geen enkele vraag raar - hoe klein, onschuldig of ingewikkeld ook. Je kunt je 
vragen stellen via de website, de telefoon of even langskomen. Je krijgt altijd een 
antwoord. 

Voor meer informatie
0113-244388, www.cjggoes-noordbeveland.nl
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Nieuwe dingen ontdekken

Ylja en Tim zijn de trotse ouders van Tijn (20 
maanden). Zij heeft een schoonheidssalon aan 
huis en hij is ambulancechauffeur met onregel-
matige diensten. Hij weet zijn rooster al ver van 
tevoren, dus kan zij de week zo inplannen dat er 
altijd iemand thuis is voor Tijn. Toch zijn Ylja en 
Tim een paar maanden geleden naar de peuter-
speelzaal gegaan voor een kennismaking. “Dat 
beviel heel goed,” zegt Ylja. “Ze lieten alles zien. 
Ook de poppen Puk en Bas, waarmee ze de kinde-
ren vertellen over bepaalde thema’s. En toen wij er 
waren was er ook een moeder in een witte jas. Zij 
is verpleegster en liet de kinderen zien wat haar 
beroep inhoudt. Heel leuk. De leidster zag meteen 
ook een mooie taak weggelegd voor Tim, met de 
ambulance.”

Vaste dagindeling
Tim en Ylja zijn veel met Tijn bezig: boekjes lezen, 
dierengeluiden, voorwerpen aanwijzen en benoe-
men. “Tijn bladert zelf ook veel in boekjes.” Toch 
verwachten ze dat Tijn op de peuterspeelzaal nog 
meer zal leren, zoals tellen en kleuren benoemen. 
“Zijn speelgoed opruimen,” voegt Tim toe, “en 
netjes stil blijven zitten in de kring. Meedoen aan 
een kringgesprek en een vaste dagindeling.” Voor 
elk kind op de peuterspeelzaal houden de leidsters 
een schriftje bij waarin ze opschrijven wat de kin-
deren hebben gedaan en hoe het ging die dag. 

Aan toe
“We merken dat Tijn er echt aan toe is,” zegt Ylja. 
“Hij praat veel en is erg ondernemend. Hij speelt 
heel graag met andere kinderen en die hebben we 
hier thuis niet. Hij wil nieuwe dingen ontdekken.” 
“Misschien dat ik het er zelf de eerste keer moeilijk 
mee zal hebben,” zegt Ylja, “maar als ik weet dat 
hij het daar naar zijn zin heeft, zal dat snel over 
zijn.” “Hier heeft hij bovendien alle keukenkastjes 
al gehad,” voegt Tim lachend toe.

Voorlezen met  
stip op één
Voorlezen blijft één van de beste manieren om je kind taal te leren. 
Dat kan al vanaf drie maanden. Zo klein?, denk je misschien. Hij kan 
dan toch nog helemaal niet praten? Nee, hij kan zelf de woorden 
nog niet uitspreken, maar wanneer je kind een paar maanden oud is, 
imiteert hij de geluiden die hij hoort: klanken, toonhoogtes en ritmes. 
Daarbij let je kind op gebaren, gezichtsuitdrukkingen en ook begint hij 
klankcombinaties te koppelen aan betekenissen. Hij leert de woorden 
begrijpen door het samen bekijken van een boek met plaatjes.
Een iPad (of een andere tablet) biedt een enorme keuze aan slimme 
spelletjes voor elke leeftijd. Het is dan ook heel begrijpelijk als je je 
peuter even een tablet geeft als je je handen vrij wilt hebben. Maar 
een tablet is geen vervanging van het samen een boekje lezen. 
Toen je kind tussen de drie en zes maanden oud was, heb je van de 
gemeente Goes een brief over BoekStart ontvangen, met daarin een 
uitnodiging voor koffieochtenden in de bibliotheek. Bij de brief zat ook 
een waardebon voor een gratis bibliotheekkaart voor je kind. Alles in 
een koffertje met twee voorleesboekjes. Maak er (alsnog) gebruik van!

Speeltips

•  Het leukste speelgoed is vaak niet als 
speelgoed bedoeld. Geef je kind een krant 
om te verscheuren, een pan en een houten 
lepel, een grote kartonnen doos en kijk 
wat er gebeurt. 

•  Laat je kind eens lekker kliederen met 
vingerverf.

•  Ga samen koekjes bakken (deeg kneden, 
vormpjes uitsteken, bakken en lekker 
opeten).

•  Doe eens een spelletje: memory met spul-
letjes, of een hindernisbaan buiten. Het 
hoeft niet ingewikkeld te zijn.

•  Ga eens op de grond zitten op ooghoogte 
van je kind en kijk wat hij ziet. De we-
reld ziet er zo anders uit! Je komt vast op 
nieuwe ideeën. Bouw bijvoorbeeld een tent 
onder de tafel met een luifel van laken.
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Voor de nodige uitdaging

Laura is lid van de Gereformeerde Gemeente. Dan is 
het niet vanzelfsprekend om je kind naar de opvang 
te brengen. Toch gaan de kinderen van Laura en 
haar man een dag in de week naar de kinderopvang 
van Kibeo.

Laura is moeder van Chris (6 maanden) en Jade 
(2,5 jaar). Op haar werk is iedereen op donderdag 
aanwezig, om de continuïteit te waarborgen en 
het vergaderen mogelijk te maken. “Dus hadden 
we allemaal opvang nodig op donderdag,” vertelt 
Laura. “Een collega is met Kibeo gaan praten over 
mogelijkheid van een reformatorisch kinderdag-
verblijf.” Nu gaan Jade en Chris op donderdag 
naar Kibeo.

Aansluiten bij thuis
In wat verschilt het reformatorische kinderdag-
verblijf van een andere locatie van Kibeo? Laura: 
“Alles is precies hetzelfde als op een ander kin-
derdagverblijf, alleen de signatuur is anders. Het 
Hoornbeeck College is nauw betrokken geweest bij 
dat proces. Waaruit blijkt die identiteit? “Net als 
bij een ander kinderdagverblijf beginnen de kinde-
ren in een kring,” vertelt Laura. “Hier beginnen ze 
in de kring met bidden, een lied en een bijbelver-
haal. Voor het eten wordt er gebeden, na het eten 
danken de kinderen. De boekjes en de muziek zijn 
anders en ze hebben de pop Bas (in plaats van 
Puk). Maar verder werken zij ook met thema’s en 
seizoenen. Nu is het thema kamperen.”
“Ik vind het heel prettig te merken dat de 
kinderopvang een aanvulling is op onze eigen 
geloofsopvoeding. Jade komt thuis met nieuwe 
kennis van bijbelverhalen en liederen. Dan hoor je 
haar dat opeens zingen in bad. Prachtig!”

Uitdaging
“De leidsters zijn professioneel, goed opgeleid en 
alles is goed georganiseerd. Kibeo kent een door-
gaande leerlijn met het basisonderwijs, waardoor 
de overgang naar groep 1 minder groot zal zijn. Ik 
vind de kinderopvang daarnaast heel goed voor 
hun sociaal emotionele ontwikkeling: ze leren 
delen, wachten op hun beurt, samen spelen en 
rekening houden met andere kinderen. 
“Ik kan me ook niet voorstellen dat mijn kinderen 
tot vier jaar alleen maar thuis zouden zijn,” lacht 
Laura. “Dat zouden zij niet fijn vinden. Mijn kinde-
ren hebben veel uitdaging nodig. Op de groep is er 
ander speelgoed en zo veel mooi ontwikkelings-
gericht materiaal. Tegen dat aanbod kun je thuis 
nooit op.”
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Spelenderwijs

“Kinderen kunnen voor het eerst naar de 
peuterspeelzaal komen als ze tussen de twee en 
vier jaar oud zijn. Niet per se aan het begin van het 
schooljaar, of als het kind net twee is. Het mag ook 
later,“ vertelt Sharon Obasohan. 

Sharon Obasohan is pedagogisch specialist bij 
Kibeo en pedagogisch medewerker op onder 
andere de peutergroep. “Kinderen leren heel veel 
op de peutergroep, vaak zonder het te merken,” 
vertelt Sharon. “Tellen bijvoorbeeld. Dat gaat 
spelenderwijs. Als we in de kring zitten, worden 
de kinderen eerst geteld. Soms door één kind, 
soms tellen we samen. Als de kinderen een koekje 
mogen, zeggen we: ‘Pak er maar twee’. Of we 
zeggen: ‘Ga maar opruimen en begin met drie 
blokken’.” 

Zelfvertrouwen
Ze vertelt dat ouders zoveel als mogelijk betrokken 
worden bij de activiteiten op de groep. Met pop 
Puk komt er steeds een periode van vier tot zes 
weken een ander thema aan bod. Bijvoorbeeld: 
Wat heb je aan vandaag? Aan het eind van die 
periode heeft de peuterspeelzaal een modeshow 
verzorgd waar ouders, verzorgers, opa’s en oma’s 
mogen komen kijken. Sharon: “We hebben een 
behangrol uitgerold als catwalk, waarover dan de 
kinderen lopen en de kleren showen. De ladyspea-
ker benoemt alle kledingstukken. De kinderen 
leren zo hoe het heet wat ze aan hebben. Ze tonen 
zichzelf, treden een beetje op. Dat is ook goed voor 
hun zelfvertrouwen.”

Uit logeren
Puk heeft een eigen stoeltje in de kring. Het 
stoeltje is iets kleiner dan de andere stoelen. Puk 
is zelf ook kleiner dan de kinderen en begrijpt nog 
niet zo veel. “Dat geeft de kinderen de kans om 
dingen uit te leggen aan Puk.” Omdat Puk een 
handpop is en zo kan praten, bij de juf op schoot, 
leeft hij echt voor de kinderen. Soms gaat Puk uit 
logeren. Vaak bij een kind dat nieuw is. Puk heeft 
ook een pyjamaatje en hij neemt een boekje mee. 
Daar kunnen de ouders dan in beschrijven wat 
Puk allemaal beleeft bij het kind thuis. “Dat is heel 
leuk,” vertelt Sharon. Als Puk weer terug is, vertelt 
het kind wat het allemaal heeft beleefd met Puk. 
Met het schrift erbij kan de juf wat helpen. Zo 
leren de kinderen in een groep praten en op hun 
beurt wachten. 

Ontmoetingsplaats
De peuterspeelzaal is niet alleen heel leuk voor de 
kinderen, vindt Sharon, maar ook voor de ouders. 
“Het is een ontmoetingsplaats waar je andere 
ouders tegenkomt die een kind hebben in de 
leeftijd van jouw kind. Je kunt vragen stellen aan 
elkaar en zorgen delen. En dat is gewoon heel 
gezellig.” 

Taaltips
Kinderen moeten heel veel woorden leren om te kunnen praten. Elk 
kind doet dat verschillend en in zijn eigen tempo. Hoe kun je je kind 
het beste helpen in zijn taalontwikkeling?
•  Samen met je kind boekjes lezen, plaatjes kijken en bespreken staat 

met stip op 1. Stel ook vragen aan je kind wanneer jullie samen een 
boekje lezen of inkijken.

•  Praat met je kind en benoem wat je doet, op een normale manier. 
Praat rustig, vriendelijke en duidelijk.

•  Zeg “ik” en “jij”. Dus: “Ik breng je op de fiets naar school.” 
•  Als een kind iets niet goed zegt, herhaal het zelf op de juiste manier. 

Je kind zegt bijvoorbeeld: “Kijk, miauw!” Jij kunt dan zeggen:  
“Ja, daar loopt een poes, ik zie hem ook.”

•  Gebruik lidwoorden bij wat je benoemt. Dus niet: kip, ei,  
vrachtwagen. Maar de kip, het ei, een vrachtwagen.

Op www.goes.nl/schoolkeuze vind je een 
overzicht van alle scholen, peutergroepen 
en de kinderopvang in onze gemeente. 
Mét hun contactgegevens. Handig voor het 
maken van een afspraak voor een kennisma-
king bijvoorbeeld of het aanmelden van uw 
kindje bij de basisschool of peutergroep die 
u gekozen heeft.



Opvoeden doe je samen
Veilig en vertrouwd
Ammerens Huisman geeft les op de Tweemaster 
aan de schakelklas (groep 1). Hier zitten de kinderen 
die moeite hebben met taal. Ze heeft nu twaalf 
leerlingen in de klas, waarvan de ouders uit wel zes 
verschillende landen komen, waaronder Nederland. 

In groep 1 is de dagindeling hetzelfde als op de 
peutergroep. Pop Puk heet hier Ko: hij is een beetje 
groter, net als de kinderen, maar verder is het idee 
hetzelfde. Ko gaat elke vrijdag bij een kind logeren. 
Op de peutergroep én op school wordt er thema-
tisch gewerkt. Op dit moment gaat het thema over 
reizen. In de klas staat een thematafel met daarop 
een bus, een vliegtuig en boekjes over reizen en 
vakantie. Alles in deze klas is erop gericht de woor-
denschat van de kinderen te vergroten. 

Trots
Ammerens merkt een duidelijk verschil tussen kin-
deren die eerst naar de peuterspeelzaal zijn geweest 
voordat ze naar groep 1 komen en kinderen die 
thuis zijn gebleven (of bij opa en oma zijn geweest). 
“De kinderen die thuis zijn gebleven hebben veel 
meer moeite met het dagelijkse ritme op school,” 
vertelt ze. “Ze zijn niet gewend om tussen zoveel 
kinderen te zijn en samen te spelen, te eten en te 
drinken. Op je beurt wachten vinden ze moeilijk 
en de thema’s zijn onbekend. Er zijn natuurlijk ook 
veel regeltjes waar je je aan moet houden: zelf je jas 
ophangen aan het haakje met jouw naam en jouw 
fotootje bijvoorbeeld.” 
“Ik merk ook dat kinderen die wel op de peuter- 
groep hebben gezeten verder zijn in hun 

ontwikkeling op taalgebied. Ze kunnen vaak al 
tellen en kennen de kleuren. Ze zijn gewend om 
in de kring te praten. Als uit de registratie van de 
peuterspeelzaal blijkt dat een kind al veel beheerst, 
ga ik dat natuurlijk niet nog eens overdoen. Dan 
bied ik wat anders aan. Ik wil ze stimuleren in hun 
ontwikkeling, ze trots laten zijn op zichzelf, zodat 
ze meer zelfvertrouwen krijgen. ”

Samen
Ongeveer tien weken voordat een kind vier jaar 
wordt, kan het kind komen wennen op school. 
“Ik hou een nieuw kindje een beetje bij me,” zegt 
Ammerens, “zodat het zich veilig en vertrouwd 
voelt. Alleen als een kind lekker in zijn vel zit, kan 
het iets leren. Ik zeg ook altijd tegen de ouders 
dat ze even moeten bellen of komen praten als 
er iets is.” Ouders worden op allerlei manieren 
betrokken bij de ontwikkeling van hun kind. Op 
de Tweemaster krijgen de kinderen bijvoorbeeld 
om de beurt een voorleestas mee. Dit is een tas 
met een voorleesboekje en een spelletje. De ouders 
kunnen het boekje samen met hun kind voorlezen. 
“Opvoeden doe je als ouders samen met school,” 
zegt Ammerens. “Samen zorg je ervoor dat je kind 
zich prettig voelt en zich goed kan ontwikkelen.”
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Schoolkeuze: 
waar voel je je thuis?

Als je kind drie jaar is, is het tijd om een school te zoeken. 
Het is een keuze voor acht belangrijke jaren in het leven 
van je kind. Waar let je op? 
1.   Bij voorkeur kies je een school in de buurt: dat is han-

dig met halen en brengen, maar ook heel gemakkelijk 
als je kind wil spelen met vriendjes na school.

2.  Vind je de school in de buurt niet geschikt, kijk dan 
een beetje verder.

3.    Maak een afspraak op minstens twee scholen en vraag 
een rondleiding. Dan kun je vergelijken.

4.  Is het er netjes, georganiseerd? 
5.    Je kunt je kind meenemen; kijk dan naar zijn gedrag. 

Waar voelt hij zich thuis?
6.    Zijn de leerkrachten vriendelijk en hebben ze aandacht 

voor jullie en voor jullie kind?
7.  En bij welke school voel jij je op je gemak? Wat spreekt 

je het meeste aan?
8.    Is er een speciale methode van onderwijzen die de 

school hanteert? Sta je daar achter?
9.    Wacht niet te lang met aanmelden.
10.   Weet daarbij dat je altijd nog kan veranderen van 

school, als daar reden voor is.

Naar buiten
De meeste peuters vermaken zich prima in huis, maar buiten spelen is 
toch even wat anders. Daar kun je klimmen, rennen, op avontuur. Daar 
mag je lawaai maken! Dat is goed voor hun motoriek en ze worden 
behendiger. Natuurlijk worden ze dan wel eens vies (lang leve de 
wasmachine) en vallen ze wel eens (en staan weer op). Maar dat is een 
kleine prijs voor een groot avontuur:
•  Met takjes, bladeren en stenen is zo een kasteel gebouwd: buiten 

spelen maakt creatief en prikkelt de fantasie. 
•  Het is gezond (vitamine D, goed voor de weerstand).
•  Je kind wordt minder druk. 
•  Ga eens naar buiten als het regent: lekker in de plassen stampen. 
•  Laat je kind met zijn blote voeten in het gras lopen, in het zand of 

op straat: voel zelf ook het verschil weer eens. 
•  Neem een vergrootglas mee naar buiten: er valt een wereld te ont-

dekken dicht bij de grond. 
•  En je kunt eindelijk ook zelf weer eens van de glijbaan en op de 

schommel! Want natuurlijk ga je mee naar buiten, zeker in het begin.


