GOEDE VOORBEELD FICHE
SPELLETJES SPELEN MET
ANDERSTALIGE MAMA’S

ik deel

ALGEMENE INFO
Doelgroep: kleuters
Grootte groep: 1 klas

Leeftijd: alle leeftijden
Duur van de activiteit(en): max.1uur

STAP VOOR STAP

vooraf

Organisatoren (wie + aantal): zorgjuf in samenwerking met Open School CBE Halle-Vilvoorde
Tijdsinvestering: zeer weinig   weinig matig veel

zeer veel

Startbudget: geen weinig matig veel zeer veel

de activiteit

Een keer per maand komen anderstalige mama’s gezelschapsspelletjes spelen met kleuters van de school. Een groepje
anderstalige mama’s gaat in de klas langs. Elke klas komt aan
de beurt.
De anderstalige mama’s worden hierbij begeleid door een
educatief medewerker van het CBE. Zij bereiden de activiteit
samen voor zodat de mama’s vertrouwd zijn met de spelletjes
en de kinderen in groepjes van ongeveer vier kunnen begeleiden.
Op de school zitten kinderen van de anderstalige ouders. Aldus vormt de activiteit een winwin: er is afwisseling in de routine voor leerlingen en de mama’s geraken meer vertrouwd
met het reilen en zeilen op school.

‘ik deel’ is een initiatief van Ecolife, Studio Globo, Broederlijk Delen, MOS Vlaanderen en Internationaal Vlaanderen.
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ik deel

resultaat

De mama’s brachten andere gezelschapsspelletjes mee dan wat er in de klas is. Daardoor
ervaren de kinderen deze activiteit als een welkome afwisseling. “Wanneer komen jullie
terug?” is een veel gestelde vraag.
Door samen spelletjes te spelen, oefenen de mama’s hun taal en hun vaardigheden en
brengen ze hun kennis over op de kinderen. De activiteit is ook inspirerend; zowel mama
als kind krijgen een beeld van hoe het is om samen spelletjes te spelen en nemen dit mee
naar huis.

let op

Deze activiteit werkt het best met gezelschapsspelletjes binnen in de klas; op de speelplaats
is dit veel moeilijker voor de mama’s.
Het is belangrijk dat de mama’s het Nederlands voldoende beheersen en dat hun aanpak
‘pedagogisch verantwoord’ is.

Extra tips?
Meer informatie over deelactiviteiten vind je op www.ikdeel.be.

Contactgegevens school:
Naam: VKS Het Klimmertje
Telefoonnummer: 0479 54 52 37
Contactpersoon: Ilse François

Gemeente: Zellik
E-mail:
ilse.francois@vrijekleuterschoolzellik.be

‘ik deel’ is een initiatief van Ecolife, Studio Globo, Broederlijk Delen, MOS Vlaanderen en Internationaal Vlaanderen.
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