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Deze workshop zou plaatsvinden op 17 maart 2020 echter door de Lock down i.v.m.
het corona virus kon het niet doorgaan.Zodra het weer kan ontvang je een nieuwe
uitnodiging.

Workshop voorlezen en taalontwikkeling (datum volgt)
Voorlezen als gastouder doen we
allemaal. Maar wist je dat met het
voorlezen ook de fantasie van de
kinderen wordt geprikkeld en de
saamhorigheid wordt verhoogd?
Belangrijk voor hun algehele
ontwikkeling!
Je herkent het vast,
voorlezen is ook even een
momentje van rust voor
jezelf en voor de kinderen
tussen alle activiteiten
door. Voorlezen helpt bij
het stimuleren van de
taalontwikkeling van kinderen, vooral
bij baby’s. Voor baby’s is voorlezen even een knus
momentje van aandacht, contact en ondertussen wordt
onbewust de taalontwikkeling goed gestimuleerd. Wanneer je tijdens het
voorlezen allerlei gebaren maakt, probeert de baby die na te doen. Dat maakt
het voorlezen nog leuker.
Tijdens de workshop (voor) lezen en taalontwikkeling neemt Karlijn Geitz,
medewerker educatie van Bibliotheek Emmen, ons mee in het voorlezen van
kinderen van 0 – 13 jaar. Hoe lees je interactief voor? Hoe houd je tijdens het
voorlezen de aandacht van de kinderen? Hoe sluit je aan bij de leefwereld van
het kind? En welk boekje is geschikt voor welke leeftijd?
Er worden tips gegeven die je direct in je GastouderOpvang kunt toepassen.
Neem een boek uit je opvang mee waarmee je aan de slag kunt tijdens de
workshop!
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Zet alvast in je agenda 17 september 2020,
de grote zaal in het brinkenhoes in
Emmen.
Workshop weerbaarheid + samen bewegen (komt nog)
19.15-20.00 weerbaarheid
20.00-20.15 korte pauze
20.15-21.00 samen bewegen
21.00-21.15 afronding

Soepele kleding is wel zo prettig voor de
deelnemers!
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Hoog sensitiviteit
bij kinderen
Workshop november 2019

Wat houdt hoog sensitiviteit in?
Hoog sensitieve kinderen zijn al vanaf hun geboorte ‘hoog sensitief’. Het is een
aangeboren ‘karaktertrek’. Hoogsensitieve kinderen nemen veel waar via al hun
zintuigen. Ze hebben een hoge mate van gevoeligheid voor sensitiviteit. Prikkels
uit de omgeving komen ongefilterd binnen bij een hoog sensitief kind en wordt op
een intense wijze verwerkt. Ze kunnen overreageren/ sterk reageren op prikkels
uit de omgeving, wanneer ze overprikkeld raken. Ze hebben geen controle meer
over hun gedrag en dit kan uiten in bijvoorbeeld huilbuien, woede aanvallen of
zich afsluiten van de buitenwereld. Het kind is dan voor een buitenstaander even
onbereikbaar en bijna apathisch.
Hoogsensitieve kinderen hebben een diepere verwerking dan andere kinderen.
Zien, horen, ervaren, voelen, ruiken, proeven en voelen komt bij hun veel dieper
binnen. Geluidjes van een verwarming of een lekkende
kraan kan voor hun extreem storend zijn.
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Waaraan herken je een hoog sensitief kind?
Een hoog sensitief kind kan de volgende kenmerken hebben:
 Intensievere en gedetailleerde waarneming van hun zintuigen.
 Sterk vermogen en gevoeligheid voor de sferen en stemmingen van
anderen aan te voelen.
 Sterk rechtvaardigheidsgevoel en graag harmonie willen creëren.
 Rijke innerlijke beleving van de wereld, gaat vaak samen met dromerig
gedrag en een rijke fantasie.
 Groot empatisch vermogen.
 Signaleren snel dingen die mis (kunnen) gaan.
 Perfectionistisch ingesteld.
 Behoefte aan structuur en overzicht.
 Goed inlevingsvermogen.
 Intens kunnen genieten van muziek, natuur of kunst.
 Goed in het ontdekken van oorzaken en gevolgen.
 Diepgaande emoties en een diepere ver werking.
 Snel afgeleid en daardoor ook vaak een gevoel van onrust. Ze houden hun
eigen tempo aan.
 Onzeker en verlegen.
 Emotionele buien.
 Vaak honger.
 Creatief ingesteld.
Hoog sensitiviteit gaat ook vaak samen met beeld denken en/of faalangst. Ze
leren graag vanuit het grote geheel, zodat ze de details beter kunnen begrijpen.
Door te visualiseren in beelden krijgen ze overzicht. Op scholen wordt de lesstof
vaak verbaal en op een logische wijze aangeboden. Dit is alleen niet logisch voor
een beeld denker, waardoor ze niet mee kunnen komen met hun klasgenoten.
Deze kinderen gaan onderpresteren, terwijl vaak hoog sensitieve kinderen ook
hoogbegaafd zijn. Wanneer ze meer methodes aangeboden krijgen waarbij er
ondersteuning door middel van beelden is, zitten deze kinderen meer op hun plek
en kunnen ze goed meekomen.
Zijn alle hoog sensitieve kinderen hetzelfde?
Nee, niet alle hoog sensitieve kinderen zijn hetzelfde of hebben dezelfde
kenmerken. Er zijn 4 ‘typen’ van hoog sensitiviteit:
1. Introvert: Deze personen zijn vaak verlegen en laden zich op als ze alleen
zijn.
2. Extravert: Deze personen zoeken sociale prikkeling en niet per se prikkels
op zich, zoals sensatiezoekers doen. Een extraverte hoog sensitief
persoon laadt zich op door sociale contacten.
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3. Strongwilled: Deze personen zijn hoog gevoelig en hebben een sterke
eigen wil.
4. Hoogsensitieve sensatiezoekende personen: Deze personen zijn altijd
opzoek naar nieuwe, gevarieerde, complexe en intense sensaties en
ervaringen en zijn ook bereid om risico’s te nemen. Ze hebben een hoge
spanningsbehoefte en willen steeds nieuwe ervaringen opdoen.
Verkeerde diagnose, kan dat?
Hoog sensitiviteit is een karaktereigenschap en geen stoornis.
Veel kenmerken van hoogsensitieve kinderen komen overeen met
autisme. Behoefte aan enige structuur en overzicht en soms
apathisch gedrag wordt verward met autisme. Het drukke gedrag
van een hoog sensitief kind na een overprikkeling wordt ook vaak verward met
ADHD. Een verkeerde classificatie of diagnose kan leiden tot een verkeerde
behandeling/ stimulatie van het kind.
Hoe kan ik een hoog sensitief kind ondersteunen?
Op de opvang kan je het volgende doen om een hoog sensitief kind meer
ondersteuning te bieden:
 Bied structuur, wees duidelijk. Een vaste dagindeling kan een hoog
sensitief kind al enorm helpen.
 Zorg voor voorspelbaarheid. Hoog sensitieve kinderen kunnen moeite
hebben met veranderingen. Als je moet afwijken van je vaste dagindeling,
laat dit het kind weten. Geef duidelijke uitleg en zorg ervoor dat het kind
weet waar het aan toe is en wat er van het kind verwacht wordt.
 Biedt rustmomenten aan. Omdat ze erg prikkelgevoelig zijn en snel
overgevoelig zijn, hebben ze een moment nodig waarin ze weer even bij
kunnen ‘tanken’.
 Toon begrip. Een hoog sensitief kind vind het belangrijk om begrepen te
voelen. Praat met het kind en toon begrip. Neem bijvoorbeeld de dag door en
luister naar het kind. Geef het kind ook de tijd om alle informatie in zich op
te kunnen nemen en het te verwerken. Blijf rustig en geduldig.
 Probeert het kind zo positief mogelijk te benaderen. Vanuit onmacht of
overprikkeling kan het kind geen controle meer hebben over zijn eigen
gedrag, waardoor hij of zij extremer kan reageren. Probeer dan rustig te
blijven. Wanneer je boos op het kind wordt, krijgt het kind nog meer
prikkels en raakt het nog meer overstuur. Evenals bij straffen. Dit werkt
averechts. Het kind voelt zich dan al snel afgewezen.
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Beelddenken bij
kinderen
Workshop april 2019
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Iedereen heeft een visuele kant. Alleen hoe groot deze visuele kant is, verschilt
per persoon. Zo zijn er ook mensen die een grote visuele kant hebben en
beelddenker genoemd wordt.
Met een beelddenker wordt een kind (of
volwassene) die bij voorkeur in beeld denkt, van
nature, bedoeld. Je herkent een beelddenker
bijvoorbeeld aan zijn levendige fantasie. Het kind
is pienter en creatief, ziet mogelijkheden, kan
zich in zijn verbeelding gemakkelijk iets
voorstellen en vertelt een verhaal alsof hij er
midden in zit. Maar wanneer een beelddenkend
kind een leerprobleem op school ontwikkelt, kan het zich hierdoor heel alleen en
onbegrepen voelen.
Typische leerproblemen van een beelddenker zijn:
 Letters lange tijd blijven spiegelen (de b en de d, de q en de p)


Moeite met het alfabet



Woorden spellen en/of radend lezen



Kleine woordjes overslaan zoals: de, op, want, trouwens, geen



Woorden schrijven zoals je ze hoort



Moeite met spelling of begrijpend lezen



Tafels onthouden lukt niet goed



Klokkijken is moeilijk onder de knie te krijgen



Verdwalen in een spreekbeurt of in het maken van een werkstuk

Niet iedere beelddenker is hetzelfde of heeft dezelfde ‘problemen’. Er zijn 3
soorten beelddenkers:
1. De gevoelige beelddenker: De gevoelige beelddenker is spiritueel, gevoelig
voor emotie en heeft veel behoefte aan veiligheid.
2. De creatieve beelddenker: De creatieve beelddenker heeft veel beweging
nodig en ziet veel mogelijkheden.
3. De rechtlijnige beelddenker: De rechtlijnige beelddenker is erg
perfectionistisch. Alles moet kloppen.
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Hoe kan ik een beelddenkend kind begeleiden en begrijpen?
Het kind kan leren hoe zijn of haar manier van (beeld)denken gebruikt om de
lesstof of nieuwe dingen te begrijpen en te onthouden. Daarnaast kun je als
gastouder ook een beelddenkend kind binnen de opvang helpen door:


‘Voor ogen’ te houden dat het voorkeursdenken van het kind in beelden of
bewegende beelden/filmpjes is en zij de wereld beleven i.p.v. te
beredeneren. Deze kinderen denken vanuit het geheel en zoeken naar
verbanden, ze hebben overzicht nodig. Ze vragen zich vooral de ‘waarom’,
‘het nut’ en ‘het doel’ van iets af.



Communicatie af te stemmen op ‘zien’. Kijken is sterker dan luisteren
wat getraind moet worden. Bied 1 opdracht of activiteit tegelijkertijd aan
en zorg dat je de boodschap goed overbrengt. Zorg dat je eerst
oogcontact hebt voordat je iets uitlegt en sluit aan in woorden of teken
wat je zegt. Formuleer wat je wil en niet wat je niet wil. Bij het woordje
niet heeft een beelddenkend kind geen beeld.



Begrijpen = leren. Ervaren, beleven en betekenis te geven zorgen er voor
dat het kind kan leren en kan onthouden. Een eigen strategie werkt het
beste voor deze kinderen aan de hand van ezelbruggetjes bijvoorbeeld. Ze
leren veelal door te kijken en na te doen. Ze hebben een voorbeeld nodig.
Gebruik vooral kleuren en vormen om de informatie die je geeft, het kind
goed te laten verwerken.



Creëer rustmomenten. Zorg dat het kind zijn hoofd kan opruimen. Een
beelddenkend kind heeft overzicht nodig om te
weten waar hij of zij aan toe is. De prikkels
dienen gereguleerd te worden gedurende de dag
door bijvoorbeeld het kind soms even te laten
dagdromen of kleine pauzes in te lassen.
Daarnaast heeft een beelddenker meer tijd
nodig om een vraag te beantwoorden en de
mogelijkheid om te kunnen tekenen/bewegen of
iets in handen te hebben bij het luisteren. Als gastouder is het ook
belangrijk dat het kind na schooltijd even iets kan doen wat de geest
ontspant.
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Baby- en
kindergebaren
Workshop februari 2019
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Kleine kinderen willen graag van alles aan jou vertellen. Praten lukt nog niet, hoe
kunnen ze er dan voor zorgen dat je hen begrijpt? Door middel van gebarentaal.
De motoriek van de handjes is al op hele jonge leeftijd (vanaf 8 maanden)
ontwikkelt, terwijl de fijne motoriek, waar het praten onder valt, pas veel later
komt. Door je gesproken taal te ondersteunen met gebaren geef je je kind als
baby al de mogelijkheid om met jou te communiceren. Handig en leuk.

Wat is babygebaren?
Babygebaren is een speciale manier van communiceren tussen jou en het kind. Je
ondersteunt je gesproken taal met gebaren. Vanaf ongeveer een half jaar willen
kinderen al veel vertellen, maar kunnen nog niet goed praten.
Je praat gewoon tegen het kind en sommige woorden gebaar je ook. Deze
gebaren zijn afkomstig uit de Nederlandse Gebarentaal. Gebruik een gebaar voor
de belangrijkste woorden in je zin, waar je extra nadruk op wilt leggen. Kinderen
zijn visueel ingesteld en leen veel door te kijken.
Door gebaren te maken, maak jij het woord voor
het kind zichtbaar.
Babygebaren is een ondersteuning van de gesproken
taal aan de hand van gebaren. Het kan ingezet
worden voor en met kinderen die zich met spraak
niet (voldoende) kunnen uitdrukken. Door gebaren
te gebruiken, geef je het kind een stem voordat
hij/zij kan praten. Het kind voelt zich begrepen en
er is minder frustratie. Tevens kunnen ze door
eerst gebaren te gebruiken, vervolgens sneller
leren praten.
Je kunt kinderen vanaf 6 tot 8 maanden oud al
gebaren aanleren. Begin met 2 tot 5 gebaren. Kies gebaren die je vaker op een
dag zult gebruiken.
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Paar voorbeelden van gebaren.
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Gordon methode,
effectief
communiceren in de
kinderopvang
Workshop 2018
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De Gordonmethode gaat er van uit dat zowel opvoeders (ouders en gastouders)
als kinderen belangrijk zijn. Er wordt gewerkt aan het opbouwen en onderhouden
van een goede relatie door open, duidelijk, respectvol en invoelend met elkaar te
communiceren. Hiervoor zijn verschillende communicatievaardigheden
ontwikkeld, zoals actief luisteren en de ik-boodschap. Om de onderlinge relatie
goed te houden tussen (gast)ouder en kind, vermijdt de Gordonmethode het
inzetten van macht. Gebruik van macht kan negatieve
gevolgen hebben zoals verzet, work, liegen of juist
angst, verliezen van eigenheid. Hierdoor is het straffen
en belonen volgens de Gordonmethode ook niet
gebruikelijk. In plaats daarvan wordt er altijd gezocht
naar oplossingen die voorzien in een ieders behoefte.
De Gordonmethode kan ingezet worden voor alle
leeftijden, van baby, peuter, kleuter, schoolkind tot puber. De basis van de
Gordonmethode is communicatie. Communiceren doe je niet alleen met woorden.
Een baby gebruikt lichaamstaal, gezichtsuitdrukking, klanken of huilen. Hoe
beter je het kind leert kennen, hoe meer je kleine signaleren leert herkennen
waardoor je steeds nauwkeuriger op het kind kunt afstemmen.
Conflicten zijn niet altijd te voorkomen. Maar je kunt er als (gast)ouder wel voor
zorgen dat je goed uitgerust bent en toekomt aan de dingen die jou energie
geven, zodat je er ook voor het kind kunt zijn. Door tijd samen met het kind door
te brengen, door samen iets te ondernemen, bouw je een band op. Door open te
zijn en regelmatig iets over jezelf te vertellen, nodig je het kind uit dat ook te
doen. Hoe beter je elkaar kent, hoe beter je op elkaar kunt afstemmen. Om de
sfeer goed te houden, kun je soms de omgeving wat aanpassen. Als kinderen
bijvoorbeeld aan het stoeien zijn en je bent bang dat iemand zich zal bezeren
aan de punt van de tafel, of dat de lamp om zal vallen, kun je besluiten om even
naar buiten te gaan om te ravotten.
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18 Tips voor op
het schoolplein
Van het programma ‘De
Luizenmoeder’
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Ruimte voor
jongens
Workshop 2018
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Dat er verschillen zijn tussen het brein van jongens en meisjes, weten we
onderhand wel. De jaren ’70 hebben ons geleerd, dat ondanks een sekse neutrale
opvoeding jongens zich anders gedragen dan meisjes.
Meisjes kijken vlak na de geboorte langer naar gezichten dan jongens, maken
oogcontact en lachen vriendelijk als je ze iets vraagt. Ze doen (meestal meteen)
wat je van ze vraagt en vragen zich af wat anderen nodig hebben. Ze zijn
ordelijk en netjes en houden zich vaker aan de regels.
De meeste opvoeders waarderen dit gedrag als prettig en positief.
Jongens houden van duwen en trekken, elkaar uitdagen en testen. Ze
onderzoeken, experimenteren en rivaliseren. Ze hebben een ander soort
motoriek, maken grovere bewegingen en hebben letterlijk meer ruimte nodig. Ze
hebben vaker ruzie. Het van nature ‘mannelijk’ gedrag, dat zich bijvoorbeeld uit
in stoeien en lawaai maken, wordt door menig opvoeder als lastig, druk en
verstorend ervaren.

Jongens zijn niet veranderd. De manier
waarop wij naar ze kijken wel.

BOEFJES en (B)ENGELTJES, JONGENS (in het algemeen)
Verschil in MOTORIEK
Jongens blijven langer hangen in de grove motoriek (moeite met de fijne motoriek). Hun
brein geeft aan: ‘Verken de ruimte’ en ‘Ontwikkel je spieren en coördinatie’.

kunnen

minder lang stil zitten
TIPS


veel bewegen/buiten spelen



activiteiten waarbij ze kunnen rennen, fietsen, klimmen



sjouwen, trekken, duwen, bouwen



vloerpuzzels



groot constructie materiaal



symmetrische activiteiten b.v. kruiwagen duwen



water, zand, modder



balspelen (grote en kleinere ballen)



muziek, ritme, trommelen
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Verschil in de ontwikkeling van het DENKEN
Jongens onderzoeken door ‘trial and error’, ze experimenteren met materialen en
objecten, imiteren, praten en doen. Hun informatieverwerking duurt wat langer (horen
het 1e gedeelte van wat je zegt) dan bij meisjes.
TIPS


praat langzaam (jongens onthouden gemiddeld de 1e acht woorden van een
instructie)



geef wat meer denktijd



show voorbeelden, gebruik platen, prenten



laat ze bewegen



geef tijdens een luisteractiviteit iets symmetrisch zoals een balletje in handen



gebruik kleur en spannende boeken met een plot of probleem



doe iets geks en gebruik humor

Verschil in SPEL
Jongens komen tot ‘dieptespel’ door langer met hetzelfde spel/ speelgoed te spelen. Ze
houden van stoeien, trekken en duwen, halen grappen met elkaar uit, lopen elkaar en
anderen omver, willen scoren, meten zich met elkaar en zijn dus erg competitief/willen
winnen.
TIPS


geef gelegenheid tot stoeien



duw - en trekspelen



langdurig in de bouwhoek of met hetzelfde speelgoed/spel



materiaal waarmee ze kunnen experimenteren en/of kunnen slopen



laat ze sjouwen: tafels, stoelen, kussens, spelmaterialen



geef gelegenheid tot schreeuwen



zacht materiaal versus hard materiaal

Verschil in EMOTIE
Jongens hebben vaak gevoelens van angst en woede bij emotionele gebeurtenissen,
bijvoorbeeld bij conflicten, onrechtvaardigheidsgevoelens. Ze zijn impulsief ingesteld.
Ook kijken ze je heel even aan, en kijken dan weer weg.
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TIPS


laat ze veilig uit razen



bespreek op een later moment



ga een stukje lopen of ga bij het constructie
materiaal zitten



stel open vragen



dwing aankijken niet af



praat langzaam op lage toon



word niet boos



laat ze hun emoties verwoorden

In het ALGEMEEN
Jongens hebben behoefte aan structuur, vast ritme, volgorde, duidelijke regels en de
gelegenheid tot bewegen. Daarnaast willen ze graag gerespecteerd worden.

MEISJES (in het algemeen)


kijken vlak na de geboorte langer naar gezichten



maken oogcontact



lachen vriendelijk als je ze iets vraagt



doen (meestal en meteen) wat je van ze vraagt



zijn ordelijk en netjes



luisteren



zijn sociaal en vragen zich af wat anderen nodig hebben (empatisch)



zijn taalvaardiger (hebben grotere woordenschat)



houden zich vaker aan de regels

communicatie en opvoeding

Bureau Ritsema
www.inahritsema.nl
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