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Zo stiunr,tle er je àe spelbctrokkenheid vav\ je gastkindpren
Kinderen vinden spelen
fijn. Maar spelen is ook
voor hun ontwikkeling
ontzettend belang rij k.
enk maar aan fysiek actief spel.
Hierin ontwikkelen kinderen hun
motorische vaardigheden. Kinderen vergroten hun zelfvertrouwen
door het speels uitproberen van dingen.
ln samenspel met andere kinderen versterken ze hun sociale vaardigheden en
in fantasiespel worden hun creatieve en
cognitieve vaardigheden gestimuleerd.

De woorden, begrippen en ervaringen die
je als kind tijdens een intensieve belevenis leert en meemaàkt, blijven hangen.
Als gastouder kun je zorgen dat de kinderen tijdens de opvang deze intensieve
belevenissen ervaren. Hiermee lever je
een positieve bijdrage aan de ontwikke-

. Kinderen mogen je onderbreken bij

ling van kinderen.

rialen of spelletjes aanreiken, zonder
hun eigen spel te veel te verstoren.
. Je loopt zo min mogelijk rond, dat leidt

F{** rmerïx j* dat cen }eind
"**tr*klx*cr sp*elt?

Kinderen leren het meeste als zij bewust
spelen. Het is dus belangrijk dat ze in
hoge mate geconcentreerd (kunnen)

. Een hoge concentratie. Het kind vergeet
de tijd.
. Het kind oogt gedreven, lijkt een sterke
motivatie van binnenuit te hebben.
. Het kind heeft een open instelling,
speelt in op alles wat de omgeving te
bieden heeft en ontdekt telkens nieuwe

spelen. De ervaringen die een kind in
betrokken, geconcentreerd spel opdoet,
beklijven het bestel Denk maar aan de
tijd dat je zelf klein was. Leren f ietsen

mogelijkheden.
. Het kind zoekt de grens van de eigen
mogelijkheden op.
. Het kind oogt gelukkig omdat hij in een

zonder zijwieltjes, de bal hoog houden op
je voet, knie en hoofd, bij Mikado een lastig stokje ertussenuit pakken - het lukte
je door geconcentreerd te oeÍenen. En
neem een begrip als'konijn'; dat kreeg
pas echt betekenis voor je nadat je een
konijn geaaid had op de kinderboerderij.

flow zit.
Volgens wetenschappers, zoals professor
Leavers en ontwikkelingspsychoÍoog Elly
Singer, is betrokkenheid dé voorwaarde
voor ontwikkeling in de diepte.
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. Je kiest een vaste plek in de buurt van
de kinderen en blijft daar. Zo ben je
voor de kinderen steeds in beeld;
. De kinderen bepalen de afstand; je bent
rustig en benaderbaar voqr de kinderen;
. Het kind heeft de regie in het contact
met jou;
. Je reageert adequaat en zo nodig aanmoedigend op 'vragend kijken'van
kinderen;
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jouw bezigheden;
. Je observeert geïnteresseerd het spelen van de kinderen, in plaats van alleen

te controleren of alles goed gaat;
. Omdat je door het observeren weet wat
kinderen boeit, kun je hen nieuwe mate-

ook af.
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Je laat soms het initiatief bij het kind.
Je bent een beetje afzijdig maar wel
beschikbaar, je laat op een bevestigende
manier zien dat je er bent. Je hebt af en
toe non-verbaal contact met de kinderen. Je verstoort hun spel niet door te
hard stemgebruik of complimenten. Wel
bemoedig je en stel je grenzen. Je speelt
soms zelf met het materiaal en biedt dat
aan als 'voorbeeld'. Je qaat bij de qastkinderen in de zandbak zitten en bakt
zandtaartjes op de rand van de zandbak.

Je íeemt soms samen met het kind het
initiatieÍ. Dan speelt je mee. Je voegt
iets toe, verrijkt het spel, gericht op
brede ontwikkeÍing van de kinderen.

Je neemt het spel niet over. Je pakt
een kiepauto erbij en voert extra zand
aan.

Soms neemt je als gastouder
duidelijk het initiatieÍ. Je neemt de
leiding, stelt bijvoorbeeld een andere

activiteit voor en geeft de kinderen
ruimte om op het initiatief te reageren.
Je ste/f voor om verstoppertje te doen
en jij bent de eersfe die gaat aftellen.
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