
Do's & don'ts
TIJDENS JOUW STAGE BIJ
KIDZ

Zorg voor een goede handhygiëne: geen ringen,   

 horloge of armbanden. Korte verzorgde nagels    

 (geen gelnagels of nagellak).

Was en ontsmet je handen regelmatig, zoals je het     

 leerde op school. Draag lichte en soepele

schoenen voor de veiligheid van de kinderen. 

Draag lang haar in een staart en niet voor de ogen. 

Volg jouw schoolregels inzake zichtbare piercings 

en tatoeages.  

Leg jouw smartphone aan de kant. 

Je draagt de beroepskledij zoals jouw school die 

voorschrijft.

Je zal tijdens jouw stageperiode dicht bij de

persoonlijke levenssfeer van kinderen en hun context

komen.

CONTACTGEGEVENS
VERANTWOORDELIJKEN KIDZ

KIDZ JEANNE

Jolien Van Bruane

jolien.van.bruane@motena.be

DISCRETIE
GEWENST
Je zal tijdens jouw stageperiode dicht bij de 

persoonlijke levenssfeer van kinderen en hun 

ouders komen. Je moet altijd tactvol en discreet 

zijn en het beroepsgeheim bewaren. 

Praat nooit over de kinderen in hun nabijheid.

PRAKTISCHE
AFSPRAKEN 

KIDZ JANE EN LUCY

Carmen Vervaecke 

carmen.vervaecke@motena.be

KIDZ LOUIS EN MADELIEF

Griet Cardoen

griet.cardoen@motena.be

KIDZ ONTHAALOUDERS & KIDZ HENRI

Martine Romel

martine.romel@motena.be

KIDZ LIZZIE

BEVEREN 3-12

Emmely George

emmely.george@motena.be



LEES DEZE FOLDER GRONDIG DOOR
VOOR JE AAN DE SLAG GAAT

VERZORGING EN VEILIGHEID
VAN DE  KINDEREN, ZORG
VOOR DE OMGEVING

Taal is meer dan het gesproken woord. Taal is
woord, gebaar, intonatie, mimiek en lichaamstaal.
Kijk niet te lang ‘de kat uit de boom’ maar ga vlug 
aan de slag met de kinderen. 
Praat en speel er mee. Zo kan je met hen in 
interactie gaan en ontwikkelingskansen bieden.
Sleutelwoorden hierbij zijn: verwondering, 
enthousiasme, verrassing en afwisseling.

Deze folder wil informeren over onze

verwachtingen naar jou toe. Hoe sta je tussen de

kinderen? Hoe ga je met hen om? Hoe kan je ertoe

bijdragen dat de kinderen betrokken zijn, veel

ontwikkelingskansen krijgen en zich goed voelen bij

jou en in de opvang?

WAAROM DEZE
FOLDER?

VEEL SUCCES!

WAT IS KIDZ? 
KIDZ biedt kinderopvang aan kinderen van 0-3 jaar

en van 3-12 jaar op verschillende locaties in

Roeselare, Beveren, Rumbeke, Moorslede en

Lichtervelde.

Er is bijzondere aandacht voor kwetsbare gezinnen

en kinderen met een specifieke zorgbehoefte.

WEDERKERIGE
RELATIE MET
HET KIND

Voortdurend bezig zijn met kinderen vinden wij 

belangrijk. We verwachten dat je tijdens jouw

aanwezigheid in de leefgroep contact legt met alle 

kinderen, zowel met het individuele kind als met de

groep. Een wederkerig contact onderhouden met 

kinderen is de garantie voor veel welbevinden en 

betrokkenheid. De kinderen zullen zich dan goed in

hun vel voelen en veel bijleren op alle domeinen 

van hun ontwikkeling. Activiteiten organiseren 

voor kinderen is belangrijk, voortdurende 

interactie is dit nog meer. Dit betekent concreet 

dat je niet wacht tot je een opdracht krijgt maar 

dat je tijdens jouw stage actief omgaat met de 

kinderen. 

Wij geloven dus dat kinderen zich best ontwikkelen 

en zich emotioneel goed voelen in een omgeving 

waarin begeleiders voortdurend actief ‘nabij’ zijn.  

Ook verzorgingsmomenten en maaltijden zijn bij 

uitstek kansen om via wederzijds contact de 

betrokkenheid en het welbevinden van de kinderen 

(en ook van jou) te vergroten.

TAAL IS HET INSTRUMENT BIJ
UITSTEK OM CONTACT MET DE
KINDEREN TE ONDERHOUDEN

Wees altijd oplettend voor de hygiëne van de
kinderen. Reinig hun neus, was hun handjes, ververs
hun luier telkens indien nodig. 
Wees zorgzaam voor de omgeving door te helpen bij
het reinigen van materiaal, ruimte en meubilair waar
nodig. 
Wacht de instructie van deze hygiëne niet af van de
vaste medewerkers maar neem zelf initiatief.
Kortom, draag zorg voor de hygiëne van het kind,
van je zelf en van de leefgroep.
Zorg ten allen tijde voor de veiligheid van de
kinderen, voorkom ongevallen. 


