Pedagoog Inge van Rijn deelt ieder nummer een gesprek
dat zij met een pedagogisch medewerker voerde.
Deze maand: ‘Geen media in mijn groep.’
TEKST INGE VAN RIJN BEELD ISTOCK

‘Wat spelen ze nu in jullie groep?’
‘Ik knutsel veel met ze, dat is echt gezellig en verder mogen ze vrij spelen in de
hoeken. Ouders zijn hier ook blij mee.’
‘Hoe merk je dat?’
‘Mijn collega heeft heel veel foto’s gemaakt voor de ouder-app. Kijk hoe leuk:
hier het voorlezen, knippen en plakken
met oude tijdschriften…’
‘Hee, nu noem je al vier media die je
in je groep gebruikt.’
‘Huh??’

‘Gaat het beter met de kleuters op de
bso?’
‘Veel beter, nu ze in vaste stamgroepen
zitten. Het geeft zo’n rust zonder al die
grote kinderen en al die media.’
‘Wat bedoel je met ‘al die media’?’
‘Nou, computerschermen en alles. Ik
wil liever geen media hebben in mijn
groep.’
‘Waarom niet?’
‘De kinderen zitten thuis al genoeg
achter die schermpjes. Ik vind: laat die
kleuters gewoon spelen.’
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‘Foto’s, boeken, tijdschriften en de
smartphone met de ouder-app.’
‘Oké, maar dat is wat anders dan dat de
kinderen uren achter een scherm zitten
en niet bewegen.’
‘Ik zie geen beweeg-activiteiten op
jullie foto’s.’
‘Ja, maar het is ook zulk saai weer! Als
het zonnetje komt gaan we wel weer
naar buiten.’
‘Bewegen kan je ook binnen doen,
met hulp van een paar media.’
‘Wat moet ik me daarbij voorstellen? ‘
‘Dansen op muziek met de cd-speler
of – iets moderner- met springlab.’
‘Ik ben niet zo’n fan van dat springlab-

apparaat, het is best een ingewikkeld
gedoe, met een beamer en een tablet.’
‘Heb je het wel eens gedaan?’
‘We hebben een workshop gehad van
onze coach, toen moesten we zelf gaan
springen op een mat. Ik was er niet
kapot van.’
‘Je zegt steeds: ‘IK wil dit en IK wil dat
niet; IK vind dit leuk en dat niet.’
(stilte)
‘Ja, klopt.’
‘Maar je werkt hier toch niet om alleen dingen te doen die jij leuk vindt?
Daarmee doe je de kinderen tekort.’
‘Oké, ik zal er over nadenken. Je bent
niet de eerste die dit zegt.’
‘Weet je wat? Begin eens met de beweegwrapper: dat is een leuk beweegspelletje dat je met de kinderen kunt
knutselen. Het is gewoon van papier,
je kunt het zo uitprinten van de site
van de springlab.’
‘Haha, je weet het altijd leuk te brengen.
Ik zal eens kijken.’
Prima, stuur je me wat foto’s?

