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Sportdienst in samenwerking
met kinderopvang
De Pinte en IBO Stekelbees

De achtergrond
Vanuit de sportdienst bestaat al lang de stille gedachte
om iets te organiseren samen met de kinderopvang.
Dankzij het Multimoveconcept wordt de stap tot
samenwerking eindelijk gezet. De sportdienst geeft de
eerste aanzet en de kinderopvang toont zich meteen
bereid om mee te werken.
De samenwerking heeft tot doel een sportieve
meerwaarde toe te kennen aan de activiteiten voor
de kinderen (kleuters) die gebruikmaken van de
kinderopvang.

Waar en wanneer
De kinderopvang staat open voor alle kinderen van 2,5 tot 12 jaar die in De Pinte en Zevergem naar
school gaan of er wonen.
Alle kleuters van 3 tot 5 jaar die naar de kinderopvang gaan, kunnen vrijblijvend inschrijven voor Multimove. Het Multimoveaanbod vindt plaats op woensdagnamiddag van 13 tot 13.50 uur. De data van de
lessen worden op voorhand aangekondigd. In totaal worden er 32 lessen voorzien verspreid over het
volledige schooljaar (van oktober tot juni).
De begeleiders van de kinderopvang geven de Multimovelessen binnen de lokalen van de kinderopvang,
zodat er geen extra verplaatsing nodig is. De beschikbare ruimte binnen de kinderopvang is voldoende
groot om een tiental kleuters te laten deelnemen aan de lessen Multimove.
Kinderen van de derde kleuterklas, het eerste en tweede leerjaar kunnen ook op zaterdag in de gemeentelijke sporthal aan Multimove deelnemen. Deze organisatie van de sportdienst staat open voor alle kinderen binnen die leeftijdscategorieën. De Multimovelessen worden georganiseerd op zaterdagnamiddag
van 13.30 tot 14.30 uur. Er zijn twee lessenreeksen, één van oktober t.e.m. december, gevolgd door een
reeks van januari tot en met juni.

De lesgevers
De lessen op woensdag vinden plaats in ‘t Bommeltje en worden gegeven door begeleiders van de Buitenschoolse kinderopvang Stekelbees. De begeleiders van de kinderopvang hebben de opleiding Multimovebegeleider gevolgd. Het volgen van de opleiding en het verkrijgen van de lesgeversmap betekent een bijzonder
grote meerwaarde en ondersteuning.
De begeleiders bereiden in een beurtrolsysteem de lessen voor en geven ze zelfstandig. De voorbereiding
gebeurt heel nauwkeurig en er wordt veel aandacht besteed aan voldoende variatie in de verschillende bewegingsvaardigheden. De begeleider die verantwoordelijk is voor de Multimoveles wordt die dag vrijgesteld
van het uitwerken van een andere namiddagactiviteit (zoals knutselen, theater, …)
Als bijkomend voordeel beschikt één van de begeleiders binnen de kinderopvang over een diploma LO. Daarnaast heeft de coördinator van de kinderopvang een diploma master LO. Beide personen beschikken dus over
heel wat extra didactische en methodische bagage om de Multimovelessen een goede invulling te geven. De
andere begeleiders kunnen ook bij hen terecht met vragen.

De aanpak
• Enkele overlegvergaderingen met de sportdienst en de
kinderopvang waarbij ook de begeleiders worden betrokken: brainstorm, selectie van ideeën, praktische uitwerking
• Na het vastleggen van het concept, de praktische manier
van werken, … wordt de communicatie van de lessen opgestart
• Er wordt een infoavond georganiseerd voor de ouders,
jammer genoeg zonder succes
• De kinderopvang communiceert vooral naar de “eigen
klanten” (kleuters) omdat de lessen enkel voor hen toegankelijk zijn
• Inschrijvingen en betalingen gebeuren via de sportdienst
– Sportbeheer (TicketGang)
• Na verloop van het eerste jaar wordt een evaluatievergadering georganiseerd
• Indien er budgetten beschikbaar zijn, wordt extra materiaal aangekocht voor in de kinderopvang
• Er kan steeds materiaal gebruikt worden van de sportdienst. Daarnaast is de sportdienst altijd bereid om te
helpen of advies te geven, maar de mensen van de kinderopvang blijken het uitstekend te doen
• Regelmatig brengt de sportdienst een bezoek om feedback te geven, om te kijken of alles goed loopt, ...

De taakverdeling
• Algemene coördinatie: sportfunctionaris
• Inschrijvingen: sportdienst via TicketGang
• Promotie:
- de kinderopvang verstuurt een mailing naar de eigen klanten
- aan de ingang van de kinderopvang hangt een grote affiche uit
op welke data de lessen Multimove plaatsvinden, welke kinderbegeleidster de les zal geven en rond welke thema’s er gewerkt
wordt
- de sportdienst maakt de folders op
• Initiatief en organisatie overlegmomenten: sportfunctionaris
• Aanwezigheden: begeleiders kinderopvang
• Contact ouders: coördinator en begeleiders kinderopvang

De valkuilen
Er zijn weinig knelpunten. Er is een uitstekende samenwerking, vlotte uitvoering en opvolging en voldoende communicatie als de nood zich voordoet.
Mogelijke valkuilen zouden kunnen zijn: gebrek aan ruimte en
spelmateriaal en misschien te weinig activiteiten buiten en op
verplaatsing.

De succesfactoren
De doorslaggevende succesfactor in de samenwerking tussen
sportdienst en kinderopvang is de verantwoordelijkheidszin
van de coördinator en de begeleiders van de kinderopvang
(voor hun achtergrond verwijzen we naar hun sportopleiding).
Daarnaast beschikt de kinderopvang over een voldoende grote
ruimte in de gebouwen van de opvang en staat de sportdienst
altijd paraat om te helpen, advies te geven en om materiaal ter
beschikking te stellen.
Het is zeker nodig om regelmatig overleg en evaluatiemomenten te organiseren zodat beide diensten op elkaar afgestemd
zijn en blijven.
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