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Kinderopvang IBO
Het Wespenestje
Wespelaar

De achtergrond
De kinderopvang streeft ernaar de kinderen
te stimuleren in hun ontwikkeling op zowel
persoonlijk, cognitief, motorisch als sociaal vlak.
Het doel om te starten met Multimove is
tweeledig. Enerzijds wil de kinderopvang meer
aandacht besteden aan beweging binnen de
werking. Anderzijds wil de kinderopvang het
activiteitenaanbod gevarieerder maken en
afwisseling aanbieden tussen beweging, spel,
knutselen, …
Multimove is een goed en laagdrempelig
concept om de eerste stap te zetten naar meer
en gevarieerder bewegen binnen de reguliere
werking van de kinderopvang.

Waar en wanneer
We bieden Multimove aan op woensdagnamiddag. Van 14 tot 15 uur aan de allerkleinste kleuters (2,5 –
3 jaar) en nadien van 15 tot 16 uur aan de oudste kleuters (4 – 5 jaar).
De Multimoveles duurt 1 uur en wordt gevolgd of voorafgegaan door een bijkomende activiteit (knutselen,
poppenspel, quiz, zoektocht, gezelschapsspel, toneel, verhaal, ...). De bijkomende activiteit kleden we al
dan niet in rond hetzelfde thema.
De kleuters bewegen meestal in de parochiezaal of buiten. De parochiezaal bevindt zich onmiddellijk
naast de IBO. Omdat we in het verleden al een overeenkomst hadden over het gebruik van die zaal, moeten we geen extra huurprijs betalen.
Heel af en toe vindt de Multimoveles plaats in het lokaal (refter) van de IBO.
Ook de lagere schoolkinderen bieden we wekelijks een bewegingsactiviteit aan, weliswaar niet altijd in
de vorm van een Multimoveles. Wanneer dit wel gebeurt, werken we de les uit met meer variatie en meer
uitdagende oefenstof dan voor de jongsten.

De lesgevers
Het diensthoofd van de kinderopvang volgt
samen met vier begeleiders de opleiding tot
Multimovebegeleider. Tijdens de opleiding
krijgen ze de nodige didactische en methodische tips over hoe ze het best een bewegingsles in de praktijk organiseren. Ook de
uitgebreide lesgeversmap is een heel handig
werkinstrument.
De begeleiders van de buitenschoolse opvang staan volledig zelfstandig in voor de
Multimovelessen. Ze bereiden hun les voor,
voeren ze uit en evalueren ze nadien. De begeleiders organiseren de activiteiten binnen
hun takenpakket en krijgen hiervoor geen
extra vergoeding.
Elke les werken ze rond drie bewegingsvaardigheden. Er is steeds één lesgever per
groep. De lesgever kan bij een grote opkomst van kleuters eventueel ondersteuning
krijgen van een extra begeleider om alles in
goede banen te leiden.
Bij vragen, extra ondersteuning, …
kunnen we steeds een beroep doen op de
Multimovebegeleider van de sportdienst.

De aanpak
• Het diensthoofd pikt het Multimove-concept op en gaat meteen op zoek naar
meer informatie. De informatie die ze vergaart op de Multimovewebsite wakkert haar interesse nog verder aan.
• De kinderopvang is steeds op zoek naar nieuwe ideeën, oefenstof en activiteiten om het programma binnen zijn werking invulling te geven. Nieuwe en concrete inspiratie zoeken is niet altijd even eenvoudig, maar Multimove lijkt de
nodige ondersteuning te kunnen bieden. Het diensthoofd gaat na of de kinderopvang als organisatie kan voldoen aan de voorwaarden om erkend te worden.
• Het diensthoofd stelt Multimove vervolgens voor aan de begeleiders van de
kinderopvang. Vier van hen tonen zich heel enthousiast en zijn meteen bereid
om samen met het diensthoofd de opleiding te volgen.
• Het diensthoofd legt vervolgens Multimove uitgebreid voor (voorwaarden,
kandidaat-begeleiders, …) aan het bestuur van de kinderopvang. Ook het bestuur gaat akkoord. Het diensthoofd krijgt de goedkeuring om Multimove te
implementeren binnen de werking en om de begeleiders op kosten van de IBO
de opleiding tot Multimovebegeleider te laten volgen.
• Nadat ze het attest van Multimovebegeleider hebben behaald, stellen de begeleiders en het diensthoofd Multimove nog eens voor aan het volledige begeleidersteam. Op die manier zijn alle begeleiders op de hoogte van de manier
van werken en worden ze zich bewust van het belang van gevarieerd bewegen.
• Het Multimove-begeleidersteam start de werking op en werkt de activiteiten
uit. Bij de start van het project worden de ouders/kinderen geïnformeerd over
het aanbod. Bij nieuwe inschrijvingen wordt het concept van Multimove extra
toegelicht.

De taakverdeling
Aangezien IBO Het Wespenestje zijn werking onafhankelijk van andere partners heeft opgestart, worden alle taken verdeeld onder het
diensthoofd van de kinderopvang en de begeleiders.
De begeleiders nemen voornamelijk de praktische uitwerking van
de lessen op zich terwijl het diensthoofd vooral communiceert met
de ouders en eventuele contacten met de lokale sportdienst en scholen onderhoudt (in functie van promotie).

De valkuilen
• Kinderen moeten niet vooraf inschrijven om aanwezig te zijn tijdens de opvang op woensdagnamiddag. De capaciteit en begeleiding van de opvang is momenteel immers nog groot genoeg.
• Wanneer er niet met inschrijvingen gewerkt wordt, is het moeilijk om in te schatten hoeveel kinderen aanwezig zullen zijn. Dat
maakt de voorbereiding van de activiteiten niet zo eenvoudig.
Meestal bereiden de begeleiders activiteiten voor gericht op een
groepje van vijftien kinderen. Dat is het gemiddeld aantal aanwezigen.
• Vaak nemen nieuwe kinderen deel waarvan het moeilijk inschatten is welk motorisch niveau ze halen. Als begeleider ben je nog
niet vertrouwd met die kinderen, en het neemt ook de nodige tijd
in beslag om ze te leren kennen. Dat kan uiteraard een effect hebben op de voorbereide les.

De succesfactoren
Kinderen bewegen graag en houden van
afwisseling en fantasie. De les opbouwen rond een thema of aan de hand van
een verhaal is altijd een groot succes.
Nieuwe en creatieve oefenstof wekt uiteraard ook steeds de aandacht van de
kinderen. De Multimove-lesgeversmap
is voor de begeleiders een houvast om
activiteiten uit te werken. Ze halen er
heel veel nieuwe ideeën en spelvormen
uit. De begeleiders zijn heel enthousiast
over deze map.
De begeleiders die de Multimoveactiviteiten geven zijn heel gemotiveerd
en enthousiast. De inzet van dergelijke
personen is cruciaal in het welslagen
van de uitwerking. Het volgen van de
opleiding was ook op persoonlijk vlak
een verrijking. De begeleiders hebben
hier veel uit geleerd.
Door Multimove te organiseren staan de
begeleiders meer stil bij de verschillende vaardigheden. Ze kiezen bewuster
activiteiten in functie van de 12 vaardigheden zodat het aanbod veel gevarieerder is in vergelijking met vroeger. Dat
komt de ontwikkeling van de kinderen
ten goede.
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