Nieuwe 2+ en 3+ groep bij opvang kindcentrum De Raagten in Beek
en Donk

‘Ieder kind verdient onze aandacht’
De peutergroepen van kindcentrum De Raagten in Beek en Donk
krijgen na de carnavalsvakantie een metamorfose. Nu zijn de
groepen nog gemixt met kinderen van twee tot vier jaar, maar
vanaf volgende week komen er naast de babygroep een aparte 2+
en 3+ groep. ‘Met deze nieuwe indeling verwachten wij nog beter
aan te kunnen sluiten bij het niveau en interesses van de
kinderen.’
Diverse groep
Er kwam langzaamaan een verandering tot stand toen de overheid besloot dat kinderen vanaf twee
jaar al naar het peuteronderwijs mochten. Voorheen was dat twee jaar en vier maanden. Een
schijnbaar kleine aanpassing, maar volgens Henny van Heck, pedagogisch medewerker op
kindcentrum De Raagten, maken die vier maanden een groot verschil. ‘We merken nu dat kinderen
die voor het eerst naar peuterwerk komen, erg moeten wennen. Ze vragen op een andere manier
aandacht dan de kinderen die al drie jaar zijn. We willen de nieuwe en jonge peuters graag de tijd en
aandacht geven om zich veilig te voelen en te laten wennen aan het dagritme op de groep, en bij de
oudere peuters focussen we op activiteiten op hun eigen niveau. Daarnaast hebben we nog kinderen
met een VVE-indicatie die extra aandacht nodig hebben voor taal of sociale vaardigheden. Je wilt
ieder kind aandacht geven maar de groep is te divers geworden en de verschillen te groot.’
Leren op niveau
De oplossing denkt het team van kindcentrum De Raagten gevonden te hebben in een herindeling
van de groepen. Henny ziet veel voordelen in een aparte 2+ en 3+ groep: ‘Hiermee creëren we nog
meer een doorgaande ontwikkellijn van 0 tot 13 jaar. We kunnen nu veel meer op het niveau van het
kind gaan werken en meer persoonlijke aandacht geven. Zo steken we bij de 2+ groep vooral in op
zindelijkheidstraining, zelfredzaamheid en het sociale aspect. Bijvoorbeeld de jas zelf aan- en
uitdoen, samen delen en samen spelen. Bij de 3+ groep bieden we activiteiten aan ter voorbereiding
op de basisschool. Zo nemen de peuters af en toe al een kijkje bij de kleuters en werken we met een
eenvoudig taakbord, zoals ze op de kleuterschool ook gebruiken.’
Wennen
Om de overgang naar de nieuwe groepen voor de kleintjes soepel te laten verlopen zijn ze enkele
weken geleden gestart met het inplannen van wenmomenten. Henny: ‘We laten de kinderen
wennen tijdens het gymmen, fruit eten, verschonen en spelen. We hebben een schema gemaakt
zodat ieder kind op elk van die momenten een paar keer in de nieuwe setting kan wennen. Dat gaat
heel goed.’
Aandacht voor ieder kind
De nieuwe indeling van de groepen is een pilot die aan het eind van het jaar wordt geëvalueerd.
Daarin worden de ervaringen van ouders, medewerkers en de ouderraad vanzelfsprekend
meegenomen. Henny is in elk geval enthousiast over de verandering. ‘Wij, als pedagogisch
medewerkers, hebben er veel zin in want we zien echt kansen. Wij verwachten dat het meer rust
gaat geven in de groepen en dat we meer gerichte aandacht kunnen geven. En dan bedoel ik:
iedereen dezelfde aandacht geven, niet alleen de kindjes die huilen. Want elk kind verdient onze
aandacht!’

