Pedagogisch beleid kinderdagverblijf Joost-e-Fien

Het gemeentelijk kinderdagverblijf Joost-e-Fien organiseert dagopvang voor
kinderen tussen 0 en 30 maanden.
Het kinderdagverblijf streeft vanuit een pedagogische visie naar een optimale
zorg en begeleiding van de kinderen, om hen de best mogelijke
ontplooiingskansen te bieden.
De kernopdracht van ons kinderdagverblijf is kinderen begeleiden in hun
ontwikkeling van kleine baby tot grote peuter.
De kindbegeleidsters ontwikkelen met elk kind in de opvang een affectieve band
die veiligheid en geborgenheid biedt. Dit is de basis voor elk kind, ongeacht de
leeftijd: mogen ervaren dat je graag gezien wordt. Zonder deze basis gaat een
kind niet “op verkenning” in zijn/haar omgeving.
Wij zorgen voor wederzijdsheid in de interactie met elk kind, door ontvankelijk te
zijn voor de signalen van elk kind en door hier op een directe manier op in te
spelen (sensitief-responsief zijn). De kindbegeleidsters vertolken de noden en
behoeften van elk kind in hun lichaamstaal èn in hun woordgebruik naar
kinderen.
We zorgen voor de betrokkenheid van elk kind bij elk aspect van de opvangomgeving door een gevarieerd en uitdagend pedagogisch aanbod, door het kind
te betrekken bij alle zorgmomenten (onder andere tijdens het eten, gaan slapen
en wakker worden, de momenten van lichamelijke verzorging , het afscheid
nemen, ... ).
In de ontwikkeling van een kind kunnen we verschillende domeinen
onderscheiden: ontwikkeling van de grove en fijne motoriek, verstandelijke
ontwikkeling , sociale ontwikkeling, emotionele ontwikkeling, taalontwikkeling,...
In de manier waarop elk kind zich ontwikkelt zijn er grote individuele verschillen
tussen de kinderen wat betreft ritme en interesse. In de kinderopvang wordt niet
gewerkt met een leerplan. Elk kind heeft zijn eigen ritme. We streven ernaar om
voor elk kind omstandigheden te scheppen waarin het zich optimaal kan
ontplooien.
We gebruiken de techniek van VAT (Volgen, Aansluiten, Toevoegen) en KWAL
(Kijken, Wachten, Luisteren). Dit maakt een geïndividualiseerde communicatie
met elk kind mogelijk. De begeleidingsstijl die wij hierbij gebruiken is een
overwegend participatieve stijl.
Een goede samenwerking met de ouders is voor ons van essentieel belang. Zij
vertrouwen immers hun kinderen aan ons toe, waardoor we de
verantwoordelijkheid over de opvoeding delen. Samen zorgen voor het welzijn

van het kind is het middelpunt van onze missie.

Personeelsbeleid
In onze Nederlandstalige kribbe beantwoorden alle personeelsleden aan de
diploma-vereisten en de taalvereisten zoals opgelegd in de regelgeving. Ons
team is zeer gediversifieerd naar origines, wat de toegankelijkheid voor
anderstaligen verlaagt. Het personeel spreekt op de werkvloer èn met de
kinderen Nederlands. Het Nederlands is onze voertaal, maar niet noodzakelijk de
moedertaal van elk personeelslid. We zijn een team dat de Brusselse diversiteit
als een uitdaging ziet en heel wat taaltroeven in handen heeft.

