‘We wassen steeds
onze handen en
vragen dit ook aan
de ouders’
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VEILIG BRENGEN EN HALEN IN CORONATIJD

BLIJ JE WEER
TE ZIEN!
Een terugblik op de eerste weken na de lock down laat zien hoe een goed pedagogisch
klimaat helpt bij het opnieuw opstarten van de groepen. Betrokkenheid is de kern
waar alles om draait. Duidelijke regels en goede communicatie bieden
ondersteuning en vertrouwen bij kinderen, ouders en pm’ers.
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T

ycho zou eind april voor het eerst
naar de peuterspeelzaal gaan,
maar door de coronacrisis liep dat
helemaal anders. Hoe de pm’er heeft
vormgegeven aan het wenproces, blijkt
uit de reactie van Tycho’s ouders:
‘Tycho werd eind april twee jaar. We hadden ons er op verheugd dat hij naar de
peuterspeelzaal zou gaan, maar dat werd
uitgesteld tot eind mei. Wat een verrassing
toen we begin mei allerlei leuke filmpjes
kregen toegestuurd, die we samen met Tycho konden bekijken! De leidster begon met:
‘Hallo lieve peuters, wat fijn dat jullie bij
ons in de groep komen’. Dat gaf meteen een
goed gevoel. We zagen de deur, de gang, de
speelzaal, de tuin: Tycho wilde er meteen
naar toe! We kregen ook een filmpje met een
poppenkastspel, echt heel grappig. Elke dag
wilde Tycho de filmpjes weer zien. De laatste week zijn we langsgelopen en hij wilde
zo graag naar binnen! Toen hij voor ’t eerst
mocht, ging het allemaal heel soepel, hij
had geen enkele moeite met wennen. Ik kon
hem ook gemakkelijk laten gaan, het voelde
zo vertrouwd.’
Wat is het geheim van dit succesvolle
wennen op afstand? Het lijkt heel simpel:
deze pm’er stuurt een paar vlogs van het
alledaagse leven op de speelzaal. Door

haar persoonlijke benadering bouwt ze
een band op met ouder en kind; de enthousiaste toon van haar stem zorgt ervoor dat ze zich welkom voelen. Met een
leuke activiteit prikkelt ze de nieuwsgierigheid van het kind. Het is haar dagelijks
werk, maar razend knap hoe ze zonder
persoonlijk contact toch vertrouwen
weet op te bouwen.

ANGST EN BLIJDSCHAP
‘Toen we in mei weer opengingen, zagen
we er best tegenop. We zagen overal risico’s: wat als de kinderen zich aan hun
ouders vastklampen? Hoe spreken we
ouders aan als ze te dichtbij komen? Maar
die eerste ochtend was het een groot feest!
Iedereen was blij om elkaar weer te zien.
Ik was ontroerd toen ik ‘mijn’ kinderen zelf
naar binnen zag lopen en ze elkaar omhelsden. Ze hadden elkaar echt gemist.’
Achter dit soepele verloop zit een strakke
planning. Van te voren is geoefend met
looproutes en gebruik van verschillende
ingangen of, als die er niet zijn, verschillende breng- en haaltijden. Ouders zitten
niet te springen om pagina’s vol instructies, maar een simpel filmpje waarin de
pm’er laat zien hoe het werkt, is voor
iedereen duidelijk. De vertrouwensband

die je met ouders en kinderen hebt opgebouwd telt nu extra. Als die band stevig is,
blijkt de relatie nog springlevend als je
elkaar weer ziet. Na zo’n periode van afwezigheid waardeert iedereen dat weer; het is
heerlijk om elkaar weer te zien. Doordat je
kinderen en ouders goed kent, weet je ook
voor wie het misschien moeilijk zal zijn om
weer te komen.

ZORGENKINDEREN EN
SNOTNEUZEN
‘De gezinnen waar we ons zorgen over
maakten, hebben we al in het begin van de
lock down gebeld met de vraag: ‘Hoe gaat
het thuis?’. Voor een aantal kinderen hebben we met hulp van de gemeente extra
opvang geregeld, zodat ze bij ons konden
komen. Je hebt ook kinderen die niet in het
protocol passen. Zo hebben we verschillende kinderen met het syndroom van Down.
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Deze kinderen hebben heel vaak een snotneus, dus mogen ze niet naar de kinderopvang. We hebben gebeld met de GGD en de
situatie uitgelegd. Na advies van een arts
mochten ze gewoon komen.’
Natuurlijk zijn regels voor ieders gezondheid belangrijk en moet je die zorgvuldig
naleven. Maar de regels zijn heel algemeen en passen niet altijd bij een bijzondere situatie. Bespreek zo’n situatie met
elkaar en bedenk samen hoe je een kind
kan helpen. Je wilt ieder kind een veilige
plek in de groep bieden, dat is je belangrijkste pedagogische taak.

MET GESTREKTE ARMEN
‘Je leest wel dat ouders hun baby in een
buggy naar binnen rijden en meteen vertrekken. Maar baby’s zijn geen pakketjes
die je op de stoep neer kunnen zetten. Door
iedere groep met twee pm’ers op te starten,
kan je de ouders een voor een met aandacht ontvangen. Dit zorgt meestal voor
een soepele overdracht. Klampt een kind
zich aan de ouder vast, dan nemen we het

– met gestrekte armen – over. We wassen
steeds onze handen en vragen dit ook aan
ouders. We raken de ouders niet aan, in
die zin is het veiliger dan bij de kapper of
in een drukke winkel.’
De emotionele veiligheid van het kind
staat voorop. In de meeste gevallen heb je
als pm’er al een band met het kind opgebouwd, dat geeft een basis van vertrouwen. Door vertrouwen uit te stralen en de
naam van het kind te noemen, stel je de
ouder ook gerust. Houd vast aan rituelen
die er al waren, zoals zwaaien bij het
raam. Persoonlijke aandacht voor ieder
kind en iedere ouder is nodig. Zorg dat je
niet wordt afgeleid door de rest van de
groep. Starten op je eigen groep samen
met je vaste collega geeft jou het vertrouwen dat je nodig hebt. Alles is anders, dus
als pm’er heb je ook houvast nodig.

pm’ers zich zorgen maken over hun gezondheid, nemen we dat serieus. Bij de één
betekent dat: testen op het virus, bij een
ander misschien vervroegd met zwangerschapsverlof gaan.’
Behalve veel ellende heeft de coronacrisis
ook goede dingen gebracht, zoals waardering voor alledaagse dingen en aandacht
voor elkaar. Voorzichtig omgaan met je
gezondheid betekent niet dat je je door
angst moeten laten leiden. Je kunt elkaar
bang maken, maar ook steunen en gerust
stellen. Dat komt de sfeer in de groepen
ten goede. Kinderen voelen heel goed aan
of jij lekker in je vel zit en plezier hebt in
je werk. Dus blijf positief gestemd over de
mooie dingen in je groep en het samenzijn met de kinderen. Denk terug aan die
eerste dag na de lock down: hoe fijn is het
om elkaar te zien en met je groep van de
dag te genieten! <

ZORG VOOR ELKAAR
‘We zijn in een nieuwe situatie terechtgekomen. Voorop staat dat we kinderen én
pm’ers een veilige plek moeten bieden. Als

MET DANK AAN YVONNE BOELENS VAN DE
STICHTING RIJSWIJKSE KINDEROPVANG,
DIE ERVARINGEN WEERGEEFT VAN
VERSCHILLENDE LOCATIES.

Sneller groot door corona
Ontwikkelingspsycholoog Steven Pont geeft elk nummer zijn
visie bij een van de pedagogische artikelen in Kinderopvang.

Volgens de pedagoog Freinet (1896-1966)
moet de kinderwereld zoveel mogelijk
verbonden zijn met de werkelijke buitenwereld. Dus niet teveel speelgoedhamers,
maar gewoon echte hamers en ook geen
plastic, gekleurd kinderserviesje, maar
gewoon van stevig porselein. Dat is de
snelste - en volgens Freinet dus ook de
beste - route om het leven te leren. We
moeten de werkelijke wereld niet teveel
voor kinderen verborgen houden en ze
teveel in hun eigen reservaat groot laten
worden. De verbinding naar de buitenwereld moet altijd een belangrijk onderdeel
van de pedagogiek zijn.
Welnu, tijdens deze coronacrisis worden
kinderen de werkelijke
wereld2020
inderdaad
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binnengetrokken. Er is immers geen onschuldig kinderreservaat meer, waar de
grote boze buitenwereld wordt buitengesloten. Corona laat kinderen sneller groot
worden. Ik snap dat dit wel een erg positieve kijk op de wereld is, alsof je de zeilen
bewondert van het piratenschip dat op
het punt staat je te enteren, maar helemaal onzin is het niet. Kinderen die elkaar blijken te missen en elkaar tijdens
het eerste weerzien letterlijk in de armen
vallen, het leren rekening houden met
anderen, je impulscontrole die misschien
wel een extra zetje krijgt. Niet alles aan
een crisis is altijd slecht.
Begrijp me niet verkeerd; we hadden deze
crisis natuurlijk allemaal heel veel liever

niet gehad. De hele wereld is compleet
ontregeld en er is veel schade aan mensen, economie en vertrouwen in de toekomst. Tegelijkertijd; de natuur doet het
beter en we behouden misschien ook wel
een aantal zaken die ons vooruit kunnen
helpen. Gaan we ooit nog voor het belachelijke bedrag van 19 euro naar Barcelona vliegen? Laten we hopen van niet.
Freinet is alweer ruim een halve eeuw
dood, maar ik ben wel benieuwd hoe hij
hier tegenaan had gekeken. Het werkelijke leven is namelijk genadeloos het kinderleven binnengetrokken. Ik hoop ooit
over het onderzoek te lezen wat aantoont
wat deze crisis ons op het gebied van
pedagogiek heeft geleerd.

