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“Een kind zal je uitdagen goed naar
jezelf te kijken.
Wie ben jij echt?

Nieuws van de Pedagogisch Coaches (P.C.)
Zoals jullie weten bestaat de afdeling P.C. inmiddels uit 3 vaste collega’s; Pauline (PC), Michelle (P.C.) en
Bieneke (kindertherapeut ter ondersteuning van P.C.) Bieneke is vooralsnog niet direct betrokken bij de PM’er of groep
en begeleidt ons o.a. met de moeilijkere casussen. Wij willen jullie graag meer inzicht geven in de taakverdeling van
Pauline en Michelle. Het is uiteraard handig om te weten bij wie je waarvoor terecht kan.

Pauline:

Aanspreekpunt unit Addi: Kakelbont, Driewieler, Batavia, Hoek, Hoekje en de Gravin. Zij is er voor de
coaching van alle pm-ers, zorgkinderen, kvs,
pedagogische doelen enz.

Bijhouden en aanpassingen verrichten in het
pedagogisch beleid van de BSO.

Bijhouden en aanpassingen verrichten in de Meldcode/Kindermishandeling; beleid en AF.

Overleggen, bijeenkomsten en trainingen AF (LVAK).

Teruggegeven punten vanuit de locatieoverleggen
past zij aan in het beleid op P.C. vlak.

Michelle:

Aanspreekpunt overige units. Zij is er
voor de coaching van alle pm-ers, zorgkinderen, kvs, pedagogische doelen enz.
Bijhouden en aanpassingen verrichten in
het pedagogisch beleid KDV-PSG.

VVE/Uk & Puk (beleid, scholing etc.).

Scholing divers

Overig

Gezamenlijk:

Inwerken nieuwe collega’s

Nieuwsbrieven/Informatie op Klasbord op P.C. vlak

Kindvolgsysteem

GGD en Pedagogisch Coaching

De inspecteurs van de GGD kunnen jullie vragen naar de pedagogisch coaching die jullie hebben ontvangen van de coaches (niet de um-ers), maar wat valt daar eindelijk onder?

Training/scholing/workshop zoals; de Meldcode, Uk & Puk of laatst de online scholing ‘autisme’ van Bieneke

Kind besprekingen wanneer PC hierbij aanwezig is.

Bezoek en verslaglegging of terugkoppeling van een (groeps-)observatie.

Telefonisch of per mail contact over pedagogische doelen, zorgkinderen of kinderen met bijzonder gedrag,
Zorggezinnen, zindelijkheidsproblematiek, echtscheidingsproblematiek, meldcode etc.

Hulp bij oudergesprekken; het bijwonen, samen voeren of voorbereiden ervan.

Persoonlijke gesprekken of contact via telefoon/e-mail

Um-ers ontvangen ook coaching door Manon. (Dit is verplicht omdat um-ers ook op de groep werkzaam kunnen
zijn.)






Het coachen van een pedagogisch medewerker in opleiding valt ook onder de coachinguren. Interne GPM-4 studenten
krijgen voornamelijk coaching van Kerstin en Pauline. Kerstin is op dat vlak ook onze PC en heeft de juiste papieren om
te coachen. Zij coacht ook werkbegeleiders voor medewerkers in opleiding/stagiaires. Daarnaast werken we met
Kerstin samen omtrent scholing van 3F en babyspecialisme.
Ontwikkeling, vertaling en inwerkgesprekken op (nieuw) beleid
AF-overleg

Kindvolgsysteem
Het kindvolgsysteem (kvs) en het mentorschap zijn sinds vorig jaar het organisatie doel.
Naast het organisatiedoel verdiepen we ons op een andere manier dit jaar in de gelezen
stukken vanuit het Pedagogisch Kader en stellen we als locatie gerichte doelen om te
verbeteren.
Net als jullie op de eigen locaties zijn wij en de organisatie ook op zoek naar verbetering
en ontwikkeling, bijvoorbeeld gericht op het kindvolgsysteem. In de aantekeningen van
de te lezen stukken werd een aantal keer gevraagd naar het kindvolgsysteem. We zouden
toch met een digitaal kindvolgsysteem gaan werken bijvoorbeeld? Wat is daarvan de laatste stand van zaken?
Er is nog geen concreet voorstel om met een digitaal systeem te werken. Destijds zouden
we in zee gaan met OVM, maar dit ging uit eindelijk niet door.
We wilden ons eerst gaan focussen op het mentorschap en kijken welk ander systeem bij
onze organisatie past. Er zijn voor- en nadelen aan een uitgebreid digitaal volgsysteem
zoals een andere bekend programma ‘KIJK!’. Graag zien we iets praktisch, niet te ingewikkeld, waarin duidelijk de ontwikkelingen en eventuele achterstanden worden gemonitord. Het mooiste zou bijvoorbeeld zijn een KVS via KOV-net, invullen waar alle kind gegevens al in verwerkt staan en niet nog een losstaand systeem. Een doorgaande lijn met
school is fijn, maar niet direct haalbaar met 1 systeem, omdat wij met verschillende scholen werken binnen de Hoeksche waard en zij ieder hun eigen systeem hebben.
Kortom we hebben nog niet het juiste systeem gevonden wat bij Kivido past, daarentegen zien we wel dat het huidige systeem ook verbeterd moet worden. Zoals het digitaal
monitoren en alle gegevens inzichtelijk hebben voor pm-ers en mentoren.
We gaan ons verdiepen in het digitale systeem Looqin en via kov-net hadden we ook een
balletje opgegooid. Mochten jullie nog ideeën of opmerkingen hebben, horen we het
graag!

Rol van de um-er bij
coaching
De um-er is een mentor en
coach voor pm-ers uit haar
team. Coaching van het
beleid in de dagelijkse
praktijk valt ook onder deze
taken. Echter kunnen er
moeilijke casussen
ontstaan of is er persoonlijk
meer aandacht nodig op
een bepaalt vlak. Dan kan
er contact opgenomen
worden door de pm-er of
de um-er om samen te
kijken naar waar zij ondersteuning kan bieden.
Uiteraard mag je hen altijd
benaderen voor gewoon
een vraag of om tips te
krijgen om eens uit te
proberen. Schroom niet
om ons te
bellen!

Kindertalentenfluisteraar
Bieneke, Pauline en Michelle hebben in maart/april een aantal cursusdagen van “talent gedreven weken met
kinderen” en “kiezen voor talent voor kinderen” gevolgd. Zij zijn nu geschoold als kindertalentenfluisteraar.
“Een kindertalentenfluisteraar is iemand die het erg leuk vindt om talentgesprekken te voeren met kinderen.
Zo’n gesprek zorgt ervoor:
 Dat kinderen hun eigen talenten onder woorden kunnen brengen zodat zij meer veerkracht en
weerbaarheid ontwikkelen.
 Dat kinderen zich bewust worden van het feit dat talent niet gaat over het uitblinken in een bepaalde
activiteit, maar dat het juist gaat over activiteiten die je leuk vindt, die je voldoening geven en die maken dat de
tijd vliegt.

Dat kinderen hun eigen talenten onder woorden kunnen brengen aan de hand van o.a. het materiaal dat ze
hebben ontwikkeld om op zo’n manier bij te dragen tot een positief zelfbeeld, meer veerkracht en weerbaarheid.
Zo kan elk kind beter omgaan met de uitdagingen die op hun pad liggen!”
Hoe we dat verder binnen de organisatie gaan implementeren, horen jullie zeker nog!

