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Onze visie op kinderopvang.
Hoe is alles begonnen en zijn we geworden tot wat we nu zijn?
Onze opvang is in januari 1988 door het stadsbestuur opgestart met één begeleidster. Er is gestart met één
centrale opvang in Dilsen voor de vijf deelgemeenten van Dilsen-Stokkem. Al snel bleek dat er nood was
aan zulk initiatief en groeide het personeel uit tot drie parttime begeleidsters. De kinderopvang was toen
gehuisvest op de benedenverdieping van een huis gekoppeld aan een grote zaal.
Het kinderaantal bleef maar stijgen waardoor de personeelsformatie evolueerde van drie naar zes
begeleidsters en een diensthoofd. Ook werden de twee bovenverdiepingen van het gebouw erbij gehuurd
waardoor we een capaciteit van 55 kinderen hadden. Ook dit bleek na verloop van tijd te klein waardoor het
stadsbestuur eind 1999 de beslissing nam om een nieuwbouw te voorzien. Ons huis voldeed immers niet
langer meer qua grootte en mogelijkheden voor het opvanggebeuren.
We beschikken nu over een heel praktisch en mooi ingericht gebouw waar we voorheen, samen met de
kinderen, alleen maar van droomden. De capaciteit bedraagt 73 kinderen. Dit gebouw voorziet opvang voor
kinderen van 2,5 tot 8 jaar (1e kleuterklas – 2e leerjaar). Vanaf het 3e leerjaar worden de kinderen
opgevangen in onze bijkomende locatie die gehuisvest is in de polyvalente zaal van het buitengewoon lager
onderwijs ’t Schakeltje. Deze tweede locatie is vanaf november 2006 in gebruik genomen omdat er niet
meer voldoende plaats was binnen ons Kadeeke. Hier bedraagt de capaciteit 45 kinderen.
Omwille van de grote leeftijdsverschillen en het groot aantal ingeschreven kinderen hebben we gekozen om
te werken met leeftijdsgroepen en een vast team bij elke groep. Elke groep beschikt dus over zijn eigen
binnen- en buitenruimte en vaste begeleiding.
KABOUTERS
Onze kelder hebben we omgetoverd tot ‘Kabouterland’. Deze ruimte voorziet opvang voor de ‘Kabouters’.
Dit zijn onze kleinsten tot en met de 2e kleuterklas. Hun speelruimte is opgedeeld in gezellige hoekjes waar
hun hele fantasie tot uiting kan komen. Wil je het een beetje rustiger dan kan je lekker gaan luieren in de
heerlijke kussens. In de buitenruimte kan er gefietst worden en in de zomer kan er in de kleine patio met
zand gespeeld worden en kan je naar hartenlust tekenen op het krijtbord.
Het team bestaat uit 5 begeleidsters.
VLINDERS
Op het gelijkvloers vertoeven onze ‘Vlinders’. Dit zijn de kinderen van de 3e kleuterklas en het 1e-2e
leerjaar. Hier kunnen ze gezellig spelen, bij elkaar zitten en een babbeltje slaan maar tevens wordt hier ook
geknutseld. Bij het constructiegebeuren vind je een breed gamma aan speelgoed gaande van auto’s tot een
boerderij, legoblokken, …Onze fantasiehoek is ingericht zoals een echt huis met een keukentje, een
poppenhoek, een winkeltje, een verkleedhoek waardoor het rollenspel en de fantasie volledig tot uiting kan
komen. Tevens beschikken zij over een grote motorische ruimte en twee buitenruimtes.
Het team bestaat uit 6 begeleidsters.
TIENERS
Onze ‘Tieners’ betreft de kinderen vanaf het derde leerjaar. Zij worden opgevangen in de polyvalente zaal
van het buitengewoon lager onderwijs ’t Schakeltje. Deze ruimte is volledig en exclusief voor de opvang
voor en na de school en tijdens de schoolvrije dagen en vakanties. Net zoals de andere leeftijdsgroepen
wordt hier ook allerlei speelgoed voorzien om te komen tot spelen, constructie, knutselen, … Hier
beschikken de kinderen ook over een mooie buitenruimte zodat ze zich na een dagje ‘bankzitten’ eens
goed kunnen uitleven ! Belangrijk is dat we gsm, tablets, … niet toelaten in onze opvang.
Het team bestaat uit 5 begeleidsters.

Voor wie is ‘t Kadeeke?
‘t Kadeeke is er voor alle kinderen van Dilsen-Stokkem of voor kinderen die hier naar school gaan. Tevens
bieden wij opvang voor kinderen uit andere gemeenten waarvan de ouders in Dilsen-Stokkem werken. Wij
zorgen voor opvang van kinderen uit het kleuter- en lager onderwijs voor en na de school, tijdens
schoolvrije dagen en vakanties.
Een ouder dient een aanvraag in bij het diensthoofd. Afhankelijk van de instapdatum van het kind wordt de
ouder uitgenodigd op de infoavond voor nieuwkomers of op een persoonlijk intakegesprek. Tijdens deze
avond of dit gesprek wordt de hele werking toegelicht aan de ouder en kan deze terecht met al zijn vragen.
De ouder geeft door op welke dagen zijn/haar kind(eren) naar ‘t Kadeeke moet komen tijdens de schoolen/of vakantiedagen.
Wat bieden wij aan onze kadees?
Onze grootste bekommernis naar de kinderen toe is dat ze zich goed voelen in onze opvang. Ze moeten
graag komen naar ‘t Kadeeke. Dagelijks organiseren wij allerlei activiteiten waar zij naar eigen wens aan
deel kunnen nemen. Begint de activiteit hen te vervelen dan gaan ze elders in de opvang hun plezier
zoeken. De muren en vensters worden aangekleed met dingen die zij maken.
De kinderen die naar ‘t Kadeeke komen worden gewaardeerd op hun eigen kennen en kunnen. Voor ons is
elk kind uniek en zijn vergelijkingen uit den boze.
Tevens dragen wij ons steentje bij aan de opvoeding van de kinderen zeker gezien de vele tijd die ze bij
ons kunnen doorbrengen.
Onze kleuters stimuleren we in hun zelfredzaamheid waardoor zij beseffen dat zij meer en meer kunnen,
dat ze iemand zijn, dat ze niet voor alles afhankelijk zijn van iemand. Ook dat zij voelen dat ze meetellen en
dat ze graag gezien worden. Wij helpen hun ook bij het spelen met andere kinderen, het leren delen van
speelgoed, vriendjes maken m.a.w. het sociale leven.
Voor de kinderen van de lagere school ligt de aandacht meer op de manier waarop ze met elkaar omgaan
en naar mekaar luisteren. Wij vinden het heel belangrijk om te reageren op gedragingen zoals agressief
gedrag, uitstoten en pesten. Wij zijn dan ook van de mening dat er heel veel met hun gepraat en naar hun
geluisterd moet worden. Deze babbeltjes kunnen zowel informeel, bvb. tijdens de wandeling van een
uitstapje, als formeel, bvb. specifiek rond een bepaald thema praten, gebeuren. De boodschap hierbij is wel
dat je er ook iets mee moet doen als begeleider waardoor ze merken dat ze gehoord worden en dat het niet
alleen bij luisteren blijft.
Ook voor kinderen met een handicap of kinderen die er anders uitzien zijn hebben wij een plaatsje binnen
onze opvang. De pedagogisch medewerker en de ouder bespreken dit grondig en maken hierover concrete
afspraken i.v.m. de haalbaarheid en de draagkracht van de opvang, de begeleiding en het kind. Wij
betrekken hun bij alle activiteiten die we doen, geven hen ook verantwoordelijkheden, stimuleren hun
zelfredzaamheid, zij mogen ook mee op uitstap, … En weet je wat, zij worden vooral door de andere
kadees op handen gedragen en verwend omdat die zich dan weer goed voelen omdat zij bepaalde
verantwoordelijkheden krijgen en omdat zij ontzettend veel vriendschap terugkrijgen.
Opvang tijdens de vakanties.
Voor de vakanties wordt er altijd een programma uitgewerkt. Ideeën en wensen van begeleidsters en
kinderen worden samen gegoten. Dit gaat van knutselen, spelletjes tot kleine uitstapjes binnen het dorp. Op
het einde van de vakantie plannen we een grote uitstap als afsluiter. Elke leeftijdsgroep heeft ‘zijn’ uitstap.
Hier hebben we bewust voor gekozen omdat één groep te groot werd.
Hoe zit het met onze ouders?
Wij vinden het heel belangrijk om dagelijks met de ouders informatie uit te wisselen over hun kind en de
werking. Daarom vragen wij aan de ouder om hun kind in de opvang te brengen en af te halen. Zo ontstaan
er vrijblijvende praatjes waardoor we elkaar op de hoogte houden en een verlengstuk worden van thuis. Dit
kan gaan over het feit dat het kind niet goed gegeten heeft vandaag of over een uitgelopen ruzie met een
vriendje. Bij problemen die men niet met een begeleidster wil bespreken kunnen de ouders altijd een
afspraak maken met het diensthoofd of de pedagogisch medewerker.
De ouders kunnen gerust een tijdje in de opvang vertoeven en toezien terwijl hun kind naar hartenlust
speelt, de deuren staan altijd voor hun open.
Voor de overgang naar de volgende leefgroep wordt de ouder samen met hun kind(eren) uitgenodigd om
enerzijds afscheid te nemen van zijn/haar groep en anderzijds kennis te maken met de ruimte en het
personeel van zijn/haar nieuwe leefgroep.

Het team.
Ons team bestaat uit 16 begeleidsters (19/38), een pedagogisch medewerker (19/38) en een diensthoofd
(38/38).
We vinden het belangrijk dat alle medewerkers zich betrokken voelen bij de beleidsvoering van de opvang.
Maandelijks krijgen zij tijdens de teamvergadering alle informatie over de ontwikkelingen die zich voordoen.
Buiten de praktische en organisatorische zaken die alleen de werking treffen staan er ook items als
werkdrukte, tegenslagen, collegialiteit, … op de agenda. Tevens wordt er ook regelmatig gewerkt rond het
kwaliteitshandboek. Van hun wordt er verwacht dat zij meedenken, hun voorkeuren uitspreken. Het respect
voor elkaar is zeer belangrijk en men dient rekening te houden met ieders mening.
Ook wordt er voldoende aandacht gegeven aan vormingen dat immers een belangrijk onderdeel is van de
werking. Stil blijven staan is immers achteruit gaan. We kunnen niet blijven redeneren zoals tien jaar terug,
daar zouden zich de kinderen ook helemaal niet goed bij voelen. Deze vormingen kunnen gaan van
activiteiten met kinderen (knutselen met klei en gips, buitenspel, …) tot vormingsdagen voor de werking van
het team (communicatie). Deze vormingsdagen worden opgesteld rekening houdend met de noden die zich
voordoen bij de begeleidsters individueel en het hele opvanggebeuren.
Samenwerkingsverbanden.
Het stadsbestuur van Dilsen-Stokkem is de organisator van ‘t Kadeeke. Financieel komen zij tussen in de
personeels- en werkingskosten.
Ons project wordt gesubsidieerd door Kind & Gezin.
Wij zijn erkend door Kind & Gezin waardoor wij ook moeten voldoen aan de gestelde eisen en inspecties.
Met de andere stedelijke diensten is er ook een samenwerking. Zo kunnen de kinderen deelnemen aan
sportkampen, speelpleinwerking, doepas, initiatieven georganiseerd door de integratiedienst. De stedelijke
dienst die de activiteit organiseert zorgt voor de verplaatsing van en naar ’t Kadeeke waardoor de kinderen
tijdens schoolvakanties en woensdagnamiddagen niet vastgebonden zijn aan ’t Kadeeke. Het kind kan zelf
kiezen! De ouder dient dit wel te melden aan ’t Kadeeke.
Met de scholen hebben wij een informatieve samenwerking. Het betreft hier het uitwisselen van schoolvrije
dagen, uren van afhalen en brengen.
Het Limburgs Steunpunt Kinderopvang (voorheen PCBO) geeft ondersteuning aan alle aangesloten
projecten. Dilsen-Stokkem is hierbij aangesloten en kan dus ten volle gebruik maken van de aangeboden
vormingen, planvergaderingen en andere ondersteuningen. Wij hechten hier ook veel belang aan omdat wij
via hun kanaal tot in de puntjes geïnformeerd blijven.
Tot zover onze visie over het werk dat wij dagelijks verrichten. Deze visie blijft vatbaar voor aanvullingen,
wijzigingen en verbeteringen. Ze dient als leidraad om de kwaliteit van ‘t Kadeeke permanent op peil te
houden. Ook willen wij dat iedereen die onze intenties kent er ons, indien nodig, op wijst mochten wij een
en ander veronachtzamen of over het hoofd zien.

