10 jaar brede school

Kinderwerk onmisbaar

Kinderwerk actief
onder schooltijd

Ter gelegenheid van
het tienjarig bestaan
van de Brede School,
besteedt de Goudse
Post wekelijks aandacht
aan de partners van de
Brede School. Deze week
het Kinderwerk van
Kwadraad.

Gouda - Onder schooltijd

Gouda - ‘Er zijn twee scholen

die een Weerbaarheidstraining hebben aangevraagd
voor groep 3 en 4. Neem jij
contact met ze op?’ Mariëlle
Visser van de Brede School
belt Marlou van Roy, kinderwerker bij Kwadraad, afdeling Kinderwerk.
Kinderwerk is een grote aanbieder van Brede
School-activiteiten. Na vele
jaren samenwerking loopt
het tussen Kwadraad en de
Brede School op rolletjes.
“We zoeken elkaar regelmatig op om ons werk te verbeteren en te zorgen dat we
goed blijven aansluiten bij
de kinderen, hun ouders en
de scholen.”
Het Kinderwerk van Kwadraad organiseert activiteiten in de hele stad in opdracht van de Brede School.
Onder schooltijd zijn dat
cursussen
Weerbaarheid
en Sociale vaardigheid, na
schooltijd kunnen kinderen
in elke wijk de Kidzclubs
bezoeken.

Na schooltijd kunnen kinderen in elke wijk terecht bij de Kidzclub voor leuke activiteiten. Foto:
PR

Kinderwerk wordt dichtbij de kinderen aangeboden: op hun eigen school,
in hun eigen wijk. Dichtbij,
goedkoop, laagdrempelig,
zodat iedereen mee kan
doen. Kidzclub Mini voor
de kleuters, Kidzclub voor
de kinderen van groep 3, 4
en 5, Kidzclub XL voor de
kinderen van groep 6, 7 en
8. Marlou: “Ik ken bepaalde
kinderen al vanaf groep 1 en
dan zitten ze in groep 8 nog
bij ons op de club. Prachtig
om te zien hoe ze zich hebben ontwikkeld!’

Activiteiten met taal
Activiteiten zijn onze ‘taal’
met de kinderen. We ontwikkelen hun talenten, maken ze weerbaar en geven ze
verantwoordelijkheden. Jonge kinderen hebben nog niet
zoveel woorden om zichzelf
uit te drukken, maar tekenen kunnen ze wel. In klei
kunnen ze laten zien hoe
hun monsters eruit zien,
in een hartvormig koekje
voor mama drukken ze hun
liefde uit. Tijdens de dramaspellen kunnen ze even een
ander worden, in het poppenspel laten ze hun hel-

den overwinnen en durven
zelfs de schuwste kinderen
te praten. Of we koken een
maaltijd met elkaar, zoals
taco’s. Reactie van Max uit
groep 7: ‘Ik had dit nog nooit
gegeten! Ik wist niet dat dat
zo lekker was.’ In een variatie aan activiteiten oefenen
kinderen de vaardigheden
die ze in het échte leven nodig hebben.
Vrijwilligers zijn overigens
van harte welkom bij het
kinderwerk. Ze kunnen contact opnemen met Marlou
van Roy: m.vanroy@kwadraad.nl of 06 20321397.

biedt het Kinderwerk op basisscholen cursussen aan.
Op Reis met de Prins, een
programma sociaal-emotionele ontwikkeling voor de
kleuters.
Weerbaarheidstrainingen
voor kleuters en ouderen
kinderen. Zo jong al?
Ja, zo jong. Op deze manier
kun je kinderen al vroeg een
extra steuntje in de rug geven als ze moeite hebben om
met andere kinderen om te
gaan. Zo willen we problemen later voorkomen. Het
zijn speelse cursussen, waar
kinderen in kleine groepjes
spelenderwijs nieuwe mogelijkheden kunnen uitproberen en hun eigen emoties
leren herkennen. De leer-

krachten zijn blij met de uitgebreide rapportages over de
kinderen tijdens de cursus.
Meekijken
Zo kunnen ze over onze
schouders meekijken.
Ook is het voor hen belangrijk om hun zorgen over
sommige kinderen eens te
delen met een relatieve buitenstaander. ‘Ik kijk en denk
met ze mee, in het belang
van het kind.’ De sociaal
cultureel werkers van het
Kinderwerk begeleiden de
kinderen altijd samen met
stagiaires en vrijwilligers.
‘We houden elkaar scherp
en leren van elkaar, en samen hebben we altijd voldoende aandacht voor ieder
kind.’

Talent Ontwikkeling
Gouda - Talent ontwikke-

ling is een kernbegrip in het
Kinderwerk. Kinderen ontwikkelen zich en leren van
elkaar. “We dagen ze uit om
nieuwe dingen uit te proberen, samen te werken met
andere kinderen en laten ze
zich verbazen over waartoe
ze in staat zijn.” Ahmed van
zes op de Kidzclub gelooft
nooit dat hij een leeuw kan
tekenen. Marlou haalt hem
over om het eens te proberen. Zijn buurmeisje doet het
hem voor. Met veel inspan-

ning lukt het hem toch. ‘Hè,
heb ik dat getekend?’ roept
hij ongelovig uit. “We organiseren een pedagogisch
klimaat: een veilige en fijne
sfeer, een hartelijk welkom
en oprechte belangstelling
zijn de basis in ons werk. In
die omgeving organiseren
we activiteiten die kinderen
uitnodigen een stapje verder
te gaan in hun kunnen. We
stimuleren de ontwikkeling
van de sociaal-emotionele,
de cognitieve en de motorische vaardigheden.

