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Ons Team
Gelukkig hebben we een zéér betrokken team, dat het welzijn van onze gezinnen voorop stelt. Corona of geen corona alle
medewerkers zijn dan ook op diverse manieren in contact gebleven met de gezinnen, met ondersteuning van de coaches en de
medewerkers op de stedelijke payroll (stad Genk) die wel gewoon bleven doorwerken.
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We hebben alleszins niet stilgezeten in deze Corona-periode.
Wat we allemaal gedaan hebben kun je op de volgende pagina’s terugvinden!

Sociale Media
We hebben gebruik gemaakt van onze Facebookpagina om contact te houden met onze gezinnen, maar ook om andere gezinnen
met peuters en kleuters leuke activiteiten aan te bieden om zo een fijne en zinvolle tijdsbesteding te hebben.
We zijn dan ook onmiddellijk in actie geschoten om zelf korte, maar eenvoudige filmpjes op te nemen waarbij de nadruk lag
op diverse thema’s; creativiteit (knutselactiviteiten), leren (taal, kleuren, vormen, …), lezen (boekjes voorlezen in verschillende
talen), motoriek (oog-hand-coördinatie, pincetgreep, ….) en koken (voor ouders en kinderen). Naast deze filmpjes postten we
ook elke dag ‘een liedje van de dag’ op kindermaat. Op die manier wilden we gezinnen elke dag een leuk momentje bezorgen.
De meeste van deze filmpjes verschenen op onze Facebookpagina, maar zeker niet allemaal. De voorleesfilmpjes werden op
maat van de gezinnen gemaakt, en individueel verdeeld. Omwille van copyright konden we ze niet op sociale media of YouTube zetten. Tenslotte hebben we ook verschillende YouTube-kanalen opgestart rond deze thema’s waar alle filmpjes verzameld
werden.

Scan de QRQR-code
om onze facebookfacebookpagina te bezoeken.

Cijfers
We deelden meer dan 420 activiteiten
a.d.h.v. filmpjes en foto’s op onze Facebookpagina
(= ongeveer 4-5 activiteiten per dag).
We deelden meer dan 80 ‘liedjes van de dag’.
We hebben ondertussen ruim 210 filmpjes op onze
YouTube-kanalen staan die we zelf ontwikkeld,
gefilmd en gemonteerd hebben.
Het posten van deze leuke en zinvolle activiteiten wierp
zeker zijn vruchten af. Zo hadden we op 15 maart 2020, bij
de start van de Corona-lockdown, zo’n 2.613 volgers op
onze Facebookpagina. Op 11 mei 2020 telden we
3389 volgers,
Recent werd onze Instagrampagina ook gedoopt!
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Andere Acties
Intern hebben we de tijd genomen om bepaalde documenten die we vaak gebruiken
wat te ‘finetunen’ of in een nieuw jasje te steken. Zo hebben we werk gemaakt van
een uitgebreid preventiedossier, alsook nieuwe functioneringsprofielen, een bundel
met de procedure rond sollicitaties, updaten van vrijwilligersdossiers, nieuwe diploma’s voor Instapje, … En we hebben ook al alle evaluatiegesprekken met medewerkers voorbereid, zodat we deze snel kunnen inplannen en uitvoeren. Daarnaast
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De reacties waren allemaal zeer positief en de ouders hadden ook écht iets aan de
geboden ondersteuning. Ouders hadden vooral nood aan filmpjes en materialen
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kunnen zeggen wat ze willen meegeven.
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Scan de QR-code om onze facebook-pagina,
vol met leuke activiteiten, te bezoeken.

Blijf in
je kot

Kind en Taal

Kind en Taal CREATIEF

Kind en Taal KOKEN

Kind en Taal LEREN

Kind en Taal LEZEN

Kind en Taal MOTORIEK

Daarnaast stuurden zij linken door naar de facebookpagina alsook vele andere
ondersteuningsmaterialen.Het programma 'Instapje+'
Ook binnen het programma Instapje+ hebben we niet stilgezeten. Normaal zitten we maandelijks samen met onze oudergroepen
„Ik
probeer iedere week de ouders toch een hart onder
in de scholen, maar ook dit was door de verstrengde maatregelen en de sluiting van de scholen niet meer mogelijk. Vele ouders
zaten opeens thuis met hun kleuter en het was voor ons eens zo belangrijk om de contacten te onderhouden met deze gezinnen.
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Daarnaast stuurden zij de link naar onze facebookpagina alsook vele andere ondersteuningsmaterialen door.

• Samen met VVE Thuis werden aangepaste Corona-bundels van Instapje+
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uit de praktijk. Daarom zijn we een stapje verder gegaan. We hebben enkele thema’s gekozen en deze ondersteund met filmpjes
• Omdat we normaal oudersessies organiseren en alle activiteiten toelichten of
gemaakt door de contactmedewerker. Zij geeft hier in eerste instantie toelichting over de ‘theorie’.
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vuistregels, de instructies, de woorden16

Uit onze bevraging (zie Instapje), bleek dat ouders soms met zeer
specifieke vragen zaten. Om op deze vraag in te gaan hebben we per
gemeente een overzicht gemaakt met diensten die ter beschikking
staan van onze gezinnen. Dit document hebben we naar alle gezinnen gestuurd, ook naar diegenen die de vraag misschien niet zelf
stelden.
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• Naar aanleiding van enkele warme contacten met Katleen
Amant hebben we ook besloten om een eigen programma te
ontwikkelen dat nog meer aansluiten bij de leefwereld van de
kleuters, en bij de Vlaamse inhoud van het kleuteronderwijs.
Achter de schermen zijn we dus volop aan het werken een
het creëren van nieuwe themabundels met activiteiten op
maat.

Daarnaast gaf dit ons ook de tijd om alle vrijwilligersdossiers te updaten en in een nieuw format te gieten, dat voor alle betrokken partijen overzichtelijk is, en om dit geheel te digitaliseren, zodat we steeds toegang hebben tot de dossiers.

Extra taalstimulerende programma’s
Tijdens de herfstvakantie
- Vond er in Diepenbeek een taalbad plaats
- Genk hield de kinderen bezig in de herfstschool met thema circus
- In Hasselt zorgden de babbelklassen voor heel wat taalonderdompelende activiteiten
Tijdens de kerstvakantie
- In Maasmechelen en Diepenbeek werden taalbaden georganiseerd
18
- In Hasselt vonden er ook deze vakantie babbelklassen plaats
Sinds september
- Genk startte als pilootproject met ‘Taal- & Talent acrobaatjes’ op woensdagnamiddag.
Iedere woensdag namiddag wordt er in een vaste groep gewerkt rond taal bij de kinderen die dit het meeste nodig hadden.
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Het programma 'Instapje+'
Hoe Corona voor een aangepaste werkwijze heeft gezorgd:
Het werk hervatten na een periode van semi-lockdown was niet altijd even gemakkelijk. De werking voor corona was
helder en duidelijk, onze contactmedewerkers gingen wekelijks bij de gezinnen langs voor een huisbezoek van 1u.
Tijdens dit huisbezoek ging onze contactmedewerker samen met mama/papa en peuter aan de slag met de Instapje
werkmap. Maar gezien de pandemie die nog steeds heel erg actief bleef werden we genoodzaakt om de werking corona-proof te maken. Thuiswerk werd de nieuwe norm en dus moesten we schakelen naar een deels digitale werking.
De huisbezoeken werden herbekeken en nieuwe manieren om met de werkmap aan de slag te gaan werden geboren.
Zo gaan onze medewerksters iedere week kort op raam-/stoepbezoek en combineren dit met een digitaal incheckmoment via WhatsApp video, zoom, ….
Voor de gezinnen waar digitale contacten niet mogelijk zijn of waarbij de nood aan fysiek contact het grootst is hebben
we 1 op 1 spelmomenten opgericht. Zo kunnen deze gezinnen in een veilige bubbel op een locatie van kind en taal en
met de nodige veiligheidsmaatregelen toch aan de slag met de werkmap.
Niet enkel voor Instapje diende er geschakeld te worden, maar ook voor Instapje+. Instapje+ gaat in normale omstandigheden door in de scholen, maar aangezien er wegens de pandemie geen externe personen (contactmedewerker en
ouders) toegelaten worden was dit niet langer mogelijk. Sinds september gaan de oudersessies dan ook digitaal door.
De contactmedewerker bezorgt de themabundels aan huis bij de ouders via een stoepbezoek. De themabundels zelf
worden digitaal uitgewerkt. Iedere mama/papa krijgt een link doorgestuurd met welke ze kunnen inloggen op het
digitale platform.

Kind en Taal "Parole App"
We gaan naar de eerste kleuterklas en nemen al een heleboel woordjes mee…..
Vzw Kind en Taal en PXL sloegen de handen(coronaproof) in elkaar en ontwikkelde een App voor peuters.
De vzw Kind en Taal biedt heel wat ontwikkelings- en taalstimuleringsprogramma’s aan in Limburg waaronder Instapje,
dat voorschools werkt aan ontwikkelingsstimulering bij kinderen tussen 1-2,5 jaar oud en Pedagogische Taaltrainers
die met verschillende programma’s vooral trachten te werken aan woordenschatuitbreiding. Voor het programma is een
app ontwikkeld waarbij ouders kinderen kunnen helpen om hun 100 eerste Nederlandse woorden aan te leren. Deze
100 woorden sluiten aan bij de woordenlijsten die gehanteerd worden in het Nederlandstalige/Vlaams onderwijs.
In de app die als naam ‘Parole’ meekreeg, wordt elk woord gecombineerd met een prent en met de juist uitspraak in
het (Vlaams) Nederlands.
We leven meer en meer in een digitale wereld waardoor dit een fijn hulmiddel kan zijn voor ouder en kind om een
rugzakje met Nederlandse woordjes samen met mama en papa te oefenen voor ze de eerste stappen zetten naar de
kleuterklas.

Scan de QR-code om onze APP gratis te
downloaden in de Google Play Store!

Scan de QR-code om onze APP gratis te
downloaden in de Apple App Store!

Scan de QR-code om onze facebook-pagina,
vol met leuke activiteiten, te bezoeken.

Blijf in
je kot

Kind en Taal

Kind en Taal CREATIEF

Kind en Taal KOKEN

Kind en Taal LEREN

Kind en Taal LEZEN

Kind en Taal MOTORIEK

