Bink –modules op zaterdag
Beste,
Dit najaar bieden we terug de mogelijkheid aan om op zaterdagvoormiddag een module te
volgen van de opleiding “Begeleider in de kinderopvang” en hiervan het deelcertificaat te
behalen.
Werk jij als kinderbegeleider in de gezinsopvang ( 0-3j) of in de groepsopvang (0-3j) dan
kan je inschrijven.
Welke modules?
BJK 4 – Werken in de kinderopvang ( 0-3j)

(modulebegeleider: Sabrine Mortier)

De rode draad doorheen deze module is ‘Wat is goede
kinderopvang voor baby’s en peuters?’
We vertrekken vanuit de eigen kwaliteiten als kinderbegeleider.
Daarnaast onderzoeken we niet alleen onze persoonlijke visie
op kinderopvang maar laten we ons ook inspireren door
verschillende pedagogische visies binnen de kinderopvang.
Kwaliteitszorg, kwaliteitsbewaking en de werking van Kind &
Gezin komen eveneens ruim aan bod.

BSK6 – Observeren, rapporteren en reflecteren (modulebegeleider: Els Van den Bussche )

Je observeert kinderen, je schrijft verslagjes en rapporteert ook
mondeling aan ouders en andere medewerkers.
Incidenten en situatie raken jou en laten jou nadenken over je
job, de kinderen, …
In deze module oefenen we het observeren, rapporteren en
reflecteren tot je er professioneel vaardig in bent.

Waar? cvo VSPW Gent, Edgard Tinelstraat 92 in St Amandsberg
Wanneer?
Op zaterdagvoormiddagen van 8u40 tot 12u15
Voor de module Observeren, rapporteren en reflecteren is het lesmoment van 13u tot 14u
voorzien voor ondersteuning bij de opdrachten ( deze momenten zijn vrijblijvend, dus GEEN
verplichte aanwezigheid)
dag dtdatum
za

voormiddag van 8u40 tot 12u15

8/09/2018 Observeren/rapporteren/reflecteren

za

15/09/2018 Werken in de kinderopvang ( 0-3j)

za

22/09/2018 Observeren/rapporteren/reflecteren

za

29/09/2018 Werken in de kinderopvang ( 0-3j)

za

6/10/2018 Observeren/rapporteren/reflecteren

za

13/10/2018 Werken in de kinderopvang ( 0-3j)

za

20/10/2018 Observeren/rapporteren/reflecteren

za
za
za
za
za
za
za
za
za
za
za
za
za
za

27/10/2018
3/11/2018
10/11/2018
17/11/2018
24/11/2018
1/12/2018
8/12/2018
15/12/2018
22/12/2018
29/12/2018
5/01/2019
12/01/2019
19/01/2019
26/01/2019

namiddag
van 13u tot 14u ( ondersteuning
opdrachten)
van 13u tot 14u ( ondersteuning
opdrachten)
van 13u tot 14u ( ondersteuning
opdrachten)
van 13u tot 14u ( ondersteuning
opdrachten)

Werken in de kinderopvang ( 0-3j)
herfstvakantie
Observeren/rapporteren/reflecteren Observeren/rapporteren/reflecteren
Werken in de kinderopvang ( 0-3j)
Observeren/rapporteren/reflecteren
Werken in de kinderopvang ( 0-3j)
( inhaallessen BJK4 )
( inhaallessen BSk6)
kerstvakantie
kerstvakantie
Werken in de kinderopvang ( 0-3j)
(feedbackmoment )

Vriendelijke groeten,
Ann De Smul
Opleidingscoördinator
Begeleider in de kinderopvang
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