
Buitenspelen is het gezondste wat er is; niet
alleen zal je kind niet snel te zwaar worden
als het regelmatig buitenspeelt, ook werkt
het aan de grove en fijne motoriek. Verder
slapen kinderen goed op een flinke portie
buitenlucht, niet onbelangrijk! Naast de
voordelen voor de lichamelijke gezondheid,
zijn er ook volop voordelen voor de sociale
ontwikkeling. Kinderen leren bijvoorbeeld
contact te leggen met leeftijdgenootjes, te
onderhandelen met elkaar, grenzen stellen
en leren oplossingen te zoeken voor con-
flicten. Ook kunnen kinderen die veel bui-
tenspelen met de buurtkinderen beter
omgaan met teleurstelling en zijn ze min-
der vaak ziek. Allemaal eigenschappen die
bijdragen aan de gezonde, evenwichtige
ontwikkeling die we onze kinderen toe-
wensen.

De spelletjes hoeven niet eens ingewikkeld
te zijn, gewoon tikkertje, verstoppertje of
stoepkrijten is vaak al meer dan genoeg
urenlang speelplezier. Vooral bij kinderen
vanaf vier jaar is het van belang als ouder
niet al teveel op de voorgrond te treden bij
het spelen. Wanneer je kind lekker aan het
spelen is met de buurtkinderen is het juist
van belang dat hij –voor zover mogelijk- zijn
eigen keuzes mag maken (met wie speelt
hij, welk spel gaan ze doen?) en zijn eigen
conflicten mag proberen op te lossen.  Ga
niet direct verhaal halen bij de buurvrouw
als je kind een keer niet mee mag doen; kijk
eerst of hij het zelf op kan lossen. Zo krijgt

je kind zelfvertrouwen en probleemoplos-
send vermogen, hoe moeilijk het soms ook
is voor jou als ouder!
Voor wat betreft de veiligheid zijn er dui-
delijke afspraken nodig. Spreek met je kind
al vanaf jonge leeftijd af tot hoever hij mag;
de lantaarnpaal, het huis van de overburen.
Verwacht nog niet van je tweejarige dat hij
zich eraan houdt! Vertel ook meteen dat he-
laas niet alle mensen lief zijn en dat hij dus
nooit met iemand mee mag gaan. Uiter-
aard laat je kleine kinderen niet alleen bui-
ten spelen, maar niet iedereen kan een hele
middag buiten zitten om toezicht te hou-
den. Waarschijnlijk zitten één of meerdere
van je buren in dezelfde situatie, dus wis-
sel elkaar af! Ga om beurten buiten zitten
en spreek met je kind af dat hij naar de
buurvrouw of buurman luistert wanneer
jij niet buiten bent. Kopje koffie erbij en
laat ze maar spelen!

Voor extra veiligheid is er als laatste nog het
“verkeersmaatje”. Veilig Verkeer Nederland
raadt deze maatregel aan wanneer kinde-
ren in de buurt van een weg spelen. Het is
een opvallende plastic pop die je bij de weg
neerzet, zodat automobilisten weten dat ze
langzamer moeten rijden. De pop is te be-
stellen via internet en is een handig hulp-
middel, maar kan nooit een vervanger zijn
van ouderlijk toezicht. Zorg letterlijk en 
figuurlijk voor de buitengrenzen en laat je
kind de rest invullen. En geniet van het 
lentezonnetje!

We gaan veilig weer naar buiten!

Editie Gouda
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Het was een lange, koude winter, maar de slee mag de garage weer in: het is lente!
Dat betekent dat er weer meer buitengespeeld kan worden. Veel ouders durven hun
kind niet goed buiten te laten spelen, omdat er geen geschikte ruimte is, of uit
angst dat er rare figuren rondlopen. Een hele logische gedachte, maar er zijn zoveel
voordelen dat het de moeite waard is om een oplossing te zoeken voor de nadelen.

Mystery en Halloween
“Begin januari kwamen we met de lei-
ding van de buitenschoolse opvang bij el-
kaar om de eerstvolgende vakanties voor
te bereiden”, vertelt ze. “We bedenken
een thema en daar organiseren we leuke
activiteiten bij. We hebben Halloween en
kerst gehad en voor de voorjaarsvakantie
was het thema bijvoorbeeld ‘mystery’ op
twee locaties. Er is nooit een gebrek aan
leuke ideeën.  We maken uitstapjes naar
musea, een geitenboerderij of het post-
kantoor. Maar ook op de locaties zelf bie-
den we een gevarieerd aanbod en
proberen we samen met de kinderen de
locatie aan te kleden zodat het thema nog
meer gaat leven. Kinderen kunnen zich
daar prima vermaken, de rust van een
dag op de locatie vinden ze ook mooi.“

Vrijheid
De leiding van de buiten-
schoolse opvang van Qua-
drant bestaat uit goed
geschoolde mensen. Bij het
aanbieden van activiteiten
zorgen ze ervoor dat er voor
elk type kind iets te doen is.
“We gaan uit van de theorie
van de meervoudige intelli-
gentie. Volgens deze theorie
zijn er acht verschillende
types, die elk op hun eigen
manier leren”, legt Annette

uit. “Sommige kinderen zijn
goed in woorden, anderen in
natuur of bewegen. Wij probe-
ren op al die acht terreinen ac-
tiviteiten te organiseren, zodat
alle kinderen iets vinden wat ze
aanspreekt of waarvan ze iets
kunnen leren. Binnen dat
brede aanbod van activiteiten
hebben de kinderen de moge-
lijkheid en de vrijheid om te
kiezen.”

‘Er is voor elk type kind iets te
doen’

“We vinden het bovendien be-
langrijk dat kinderen buiten
school ‘niks hoeven’. Natuurlijk
hebben we regels waaraan alle
kinderen zich moeten houden,
maar buiten dat mag je zelf kie-
zen wat je wilt doen. Het is bij
ons ‘BSO tijd is vrije tijd’.”

Samenwerken
Om het aanbieden van veel verschillende
activiteiten mogelijk te maken, werkt
Quadrant samen met andere organisaties
in Gouda. “We organiseren activiteiten
samen met andere BSO’s, de brede school
en SPORT•GOUDA.  Daarom kunnen we
zoveel leuke dingen aanbieden,”vertelt
Annette. “Pas hebben kinderen van de
buitenschoolse opvang nog een toneel-
voorstelling gegeven. Samen met de thea-
termakers van ‘De Toverketel’ hadden ze
een kerstvoorstelling ingestudeerd. Ik
moet zeggen, als ik bij de BSO binnen-
loop, voel je dat de kinderen het enorm
naar hun zin hebben.”

KinderZaken is het enige huis-aan-huis blad voor ouders over kinderzaken op het gebied van opvang, trends, gezond-

heid en opvoeding. Opgave en deelname is uitsluitend mogelijk door erkende kinderdagverblijven en adverteerders 

die voldoen aan de kwaliteitseisen van KinderZaken

Deze keer in Kinderzaken:
Pagina 2: Quadrant biedt ondersteuning die ze

nodig hebben
Column ‘hand voor je mond’

Pagina 3: Uit de praktijk
Pagina 4: Knutselidee

Peuterpraatjes
Nu in de (web)winkel

Pagina 5: Hieperdepiep…..
Pagina 6: Kidswedstrijd

Tien goede redenen om voor te lezen
Pagina 7: Boek-ideetjes

Villa Kakelbont, wat een fijn gebouw!
Pagina 8: Werken bij Quadrant

Kids en koken
Uit-tips

Jaargang 8 - Voorjaarseditie 2010

Als Annette Gelderblom (locatie ma na ger) ver telt over de 
vakantieopvang van Quadrant Kin dercentra klinkt dat als
één groot feest. De vakanties staan in het teken van een thema en er worden bij-
zondere activiteiten georganiseerd. De kinderen mogen zelf ook meedenken.  Wat
wil je als kind nog meer?

Wie heeft de leukste 
vakantie in het land? 



2

‘Quadrant biedt die
ondersteuning die ze
nodig hebben’
“Kinderen gaan in hun ontwikkeling allerlei fases door. Ze ontwikkelen zich voort-
durend en ieder kind ontwikkelt zich op zijn eigen manier”, vertelt Berien 
Laukon, directeur van Quadrant. “Het kind en zijn ontwikkeling staan in ons 
beleid altijd centraal. We kijken heel goed wat de behoeftes zijn van een kind.
Jonge kinderen hebben bijvoorbeeld andere behoeftes dan oudere kinderen. Maar
er zijn ook verschillen tussen jongens en meisjes en er zijn verschillende type 
kinderen. Zo hanteren we binnen de buitenschoolse opvang o.a. de theorie  van
meervoudige intelligentie, om kinderen de ruimte te bieden om zich op verschil-
lende manieren te ontwikkelen. De een is sterk in beelden, de ander met muziek
of in de natuur.”

Kennis
Berien Laukon: “Professionals in de kinder-
opvang hebben kennis van de ontwikkeling
van kinderen, zij weten hoe zij kinderen
kunnen stimuleren en wanneer zij moeten
bijsturen als een ontwikkeling minder op-
timaal verloopt. Ze kunnen de juiste bege-
leiding en activiteiten aanbieden in de
verschillende ontwikkelingsfases.” Qua-
drant zorgt ervoor dat alle medewerkers
hun kennis hierover op peil houden. Er zijn
jaarlijkse bijscholingsdagen en binnenkort
volgen alle medewerkers een training in de
Gordon-methode. Deze me-
thode traint de vaardighe-
den in het communiceren
met  kinderen.

Overgang
Quadrant streeft ook naar
een doorgaande ontwikke-
lingslijn zonder onderbre-
kingen. “Voor een kind is
de overgang op vierjarige
leeftijd van de dagopvang
of peuterspeelzaal naar de
basisschool een grote over-
gang”, zegt Berien Laukon. “Zo vraagt ook
de dagelijkse overgang van school naar de
buitenschoolse opvang een aanpassing van
het kind. Wij zorgen voor een goede af-
stemming en begeleiden het kind bij dit
soort overgangen. Het zich ontwikkelende

kind met zijn behoeftes is voor ons altijd het
uitgangspunt.”

Achterstand
Onderzoek heeft laten zien dat veel kinde-
ren met een achterstand aan het basison-
derwijs beginnen. Ze hebben bijvoorbeeld
een achterstand in hun taalontwikkeling.
Hierdoor pikken ze de nieuwe informatie
op de basisschool minder goed op. De ach-
terstand die op jonge leeftijd ontstaat, werkt
door in de daaropvolgende schooljaren. Be-
rien Laukon: “Door op jonge leeftijd de

juiste ondersteuning te bie-
den, kunnen ontwikkeling-
en taalachterstanden voor-
komen worden. Daarom is
Quadrant vorig jaar begon-
nen met het trainen van de
groepsleiding in voor- en
vroegschoolse educatie.
Door deze trainingen kan
ons personeel achterstan-
den beter herkennen en
leren we hoe we de kinde-
ren op de juiste manier
kunnen helpen. Door de

extra begeleiding die we aan de kinderen op
het kinderdagverblijf en peuterspeelzaal
bieden, hebben ze een betere start op de ba-
sisschool. Zo zijn we op veel fronten tegelijk
bezig om de kinderen optimaal te onder-
steunen in hun ontwikkeling.”

Colofon
Uitgave en verschijning
KinderZaken verschijnt minimaal 3 keer per jaar. KinderZaken is het enige huis-
aan-huis blad voor ouders over kinderzaken op het gebied van opvang, trends,
gezondheid en opvoeding. Deelname is uitsluitend mogelijk door erkende kin-
derdagverblijven en adverteerders die voldoen aan de kwaliteitseisen van deze
krant. Deze kwaliteitseisen zijn op te vragen bij KinderZaken.

Oplage
De oplage varieert per editie.

Adverteren
Adverteren in KinderZaken is mogelijk. Informatie en tarieven kunt verkrijgen
via kinderzaken@cmedia.nl of 0527 – 619 000.

Redactie
CMedia B.V.
KinderZaken
Postbus 231
8300 AE  Emmeloord
0527 – 619000
www.kinderzaken.com
kinderzaken@cmedia.nl

Aan tekst en beeld kunnen geen rechten worden ontleend.

HAND VOOR JE MOND!

Column

Soms verdwijnen uit-
drukkingen ineens uit
je leven. Mijn oma riep
het. Vanuit de keuken,
terwijl ze me niet eens
kon zien. Mijn moeder
net zo hard. HAND
VOOR JE MOND! 
Maar 't mag niet meer.
Ook van deze oeroude
traditie moeten we af-
scheid nemen. Net als
de uitdrukking video-
otje kijken. Dat kan al-
lemaal niet meer….De
geluidskwaliteit van de
hedendaagse mp3's en I-
pods zijn natuurlijk
beter dan het ruisende en krakende
bandje. Al helemaal wanneer het was
opgenomen van de radio. Weet je nog?
De top 40 en dan elke keer snel op 'rec'
drukken wanneer de radiopresentator
stopte met praten. 

Ok, we leggen ons neer bij de techni-
sche vooruitgang. Maar dat hand voor
je mond doet toch een beetje zeer. Van-
middag riep ik 't nog, toen Bjòrn voluit
nieste. Het is toch weer de tijd van de
druipende en snotterende neusjes.
Hand voor je mond! 'Nee mama', zei hij
parmantig. ' Je moet van juf zeggen:
'arm voor je mond!' Ok, ok... arm voor
je mond. Dat klinkt toch niet. Ik be-
grijp best dat ze de kinderen instrue-
ren in zo'n klasje vol uitwaaierende
bacteriën en heen en weer sproeiende

snotterbellen, maar ik
vind het niks. Ik pro-
testeer. Ik zeg geen
'arm voor je mond'. Ik
zeg gewoon niks. Ook
niet als ik van alles zie
rondvliegen. Ik geloof
toch al niet in de pa-
niekreacties rondom
die griep. Je weet toch
onderhand, of onder-
arm, niet meer welke
deskundige je moet ge-
loven? Eén voordeel: de
kinderen wassen te-
genwoordig wel beter
en vaker hun handen.
Al die posters en waar-

schuwende docenten blijken dus wel te
helpen. Als was er wel een crisiscam-
pagne nodig is om kinderen beter hun
handen te laten wassen. Hoe moet dat
dan met de echt belangrijke opvoed-
kundige zaken? Krijgen we daar dan
ook zo'n mooie campagne voor. Ik ben
bang van niet. Eerst de griep en dan de
jeugd. Jammer, andersom zou beter
zijn.

Wat leest u graag? De redactie wil graag
van u weten welke onderwerpen/artike-
len u leuk vindt om te lezen. Laat ons
weten wat u belangrijk vindt en stuur uw
onderwerp of suggestie per mail naar:
kinderzaken@cmedia.nl. Wilt u zelf een
artikel aanleveren voor KinderZaken?
Neem dan contact op via 0527 - 619 000 

Irma Groenhof is projectredacteur
van KinderZaken en moeder van
Björn (2) en Nils (0).

Fotografie
Deelnemende kinderopvangorganisaties
CMedia B.V.

Eindredactie en vormgeving
CMedia B.V.

Drukwerk
F.D. Hoekstra Boom Offset-Rotatie B.V., 
Emmeloord

Quadrant Kindercentra is de grootste aanbieder voor kinderopvang in Gouda.
Meer informatie vindt u op de website www.quadrantkindercentra.nl

‘Professionals 

weten hoe zij 

kinderen 

kunnen 

stimuleren’

Berien Laukon op kindercentrum de Harlekijn



Quadrant is als eerste organisatie in Gouda gestart
met het aanbieden van halve dagopvang van 
7.30 - 13.00 uur. Deze halve dagopvang wordt 

aangeboden voor kinderen van twee tot vier jaar. 
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Veilig
Met de verbouwing van Villa Ka-
kelbont geeft Quadrant het
startsein voor een andere wijze
van het bouwen voor kinderen.
Kinderopvang moet plaatsvin-
den in een veilige en vertrouwde
omgeving, vindt de organisatie.
De traditionele gezinsstructuur
vormt daarom de basis van dit
concept. Het ideaal voor Qua-
drant zou zijn dat een kinder-
centrum een zelfde soort
indeling heeft als thuis met een
huiskamer, een eetkeuken, een
schuur en een tuin. Door de her-
kenbare indeling voelen kinde-
ren zich veilig en vertrouwd.
Voor Villa Kakelbont betekent
dit een plekje om koekjes te bak-
ken, een natuurlijke tuin om te
verstoppen en te ontdekken en
een heerlijke hal om te spelen
en op het podium op te treden.

Stimulerend
Quadrant wil ook dat de ‘nieuwe‘ gebouwen een sti-
mulerende omgeving bieden aan kinderen. De ont-
wikkelingsfases van het kind staan daarbij centraal.
Er wordt niet uitgegaan van een indeling in groepen,
met groepsruimtes en groepsleiding, maar van zones
die elk een ontwikkelingsfase vertegenwoordigen.
Naargelang zijn ontwikkeling begeeft het kind zich
op natuurlijke wijze van de ene naar de andere zone,
onder begeleiding van de verzorgers. De ruimtes bie-
den een goede balans tussen rust en actief, veiligheid
en uitdaging. 

Samen opgroeien
In de nieuwe visie van Quadrant bevinden jongere en
oudere kinderen zich zoveel mogelijk in hetzelfde ge-
bouw of in de buurt. Bijvoorbeeld in Villa Kakelbont
worden dagopvang en buitenschoolse opvang nu ge-
combineerd. Door deze combinatie kunnen de vier-
jarigen die het kinderdagverblijf verlaten om naar de
basisschool te gaan, nog een tijdje naar dezelfde ver-
trouwde locatie terugkomen. De combinatie van jong
en oud in hetzelfde gebouw sluit ook goed aan bij de
gezinsstructuur die Quadrant als uitgangspunt kiest.

0-3 jaar:

Baby programma / Bordje leeg,
buikje vol 
Herkenbare beelden, grappige te-
keningen, contrasterende kleu-
ren en uitschuifbare pagina’s. 
Een kijkboek helemaal op maat
van een baby. 

4-6 jaar: 

De wiebelbillenboogie + Vingerpopje
Als mama even weg moet,
zorgt papa voor de kinderen
zoals alleen hij dat kan. Bin-
nen de kortste keren wordt
het een vrolijke bende. Alles
kan en alles mag. Wat zou
mama daarvan vinden? Dit
grappige prentenboek laat
zien dat papa’s net zo goed
op hun kinderen kunnen
passen als mama’s. (Maar
wel op hun manier, natuur-

lijk …) Voor kinderen vanaf 4 jaar én hun papa’s. Dit is het pren-
tenboek van het jaar 2010 en nu ook met vingerpopje!

Kleertjes uit, pyjamaatjes aan 
Kleertjes uit, pyjamaatjes aan,
hoogste tijd om naar bed toe te
gaan. Kijk eens even op de
klok, alle kippetjes zijn al op
stok. Kom, we moeten nu sla-
pen gaan, kleertjes uit en pyja-
maatjes aan! Een boor de volle
voorleesbundel voor de aller-
kleinsten met versjes, liedjes,
prentenboeken en voorleesver-
halen van bekende schrijvers
en illustratoren. Over in bad
gaan , voor het eerst op het
potje, over een verloren lieve-
lingsknuffel en over hoe het is
om er een broertje of zusje bij
te krijgen. Een geweldig boek voor baby s en peuters! 

7-9 jaar 

Wie komt er uit een ei ? 
Niet alleen kippen leggen eieren!
Er zijn veel meer dieren die aan
het begin van hun leven uit een ei
kruipen. Vissen, bijvoorbeeld, en
vogels. Maar ook dieren die je niet
zo graag onder je bed vindt: krie-
belende insecten, spinnen, slan-
gen en zelfs krokodillen!
Zorgen alle dieren even goed voor
hun eieren? Waar worden de ei-
eren bewaard tot ze uitkomen? En
wat gebeurt er eigenlijk binnen in

een ei? Lukt het alle jonge dieren om zelf uit hun ei te breken of
hebben ze hulp nodig? En weet jij welke dieren net zo graag een
eitje bij hun ontbijt eten als sommige mensen?

Taal-oefenboek Werkwoorden schrijven zonder fouten
De reeks Taal-oefenboe-
ken is speciaal ontwik-
keld om kinderen van
negen en tien jaar op
een vrolijke manier te
helpen met enkele the-
ma's uit de taallessen.
Elk oefenboek is rond
een bepaald thema op-
gebouwd en bevat vele
gevarieerde oefeningen,
die afgestemd zijn op
wat uw kind op school
leert. De oefeningen zijn
niet alleen leerzaam,
maar vooral leuk, want
thuis oefenen moet in de
eerste plaats plezierig
blijven. 

Boek-ideetjes……. Wat een fijn gebouw!
Quadrant verbouwt er lustig op los. Onlangs werd kindercentrum Villa Kakel-
bont verbouwd. Aan het Schubertplein in de wijk Goverwelle is de bestaande
locatie uitgebreid met een centrale hal met een geweldig speelhuis. Kinderen
van alle leeftijden kunnen er terecht.
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Brood bakken

Kids & koken

Wat heb je nodig:  
•600 gram volkorenmeel 

•350 milliliter lauw water 

•1 blokje gist 

•zout 

•zonnebloempitten of rozijnen of sesamzaadjes 

Bereiding: 
Doe het meel in een grote kom en maak een kuiltje in het midden.
Giet daar ongeveer 300 milliliter water in. Kneed dit tot een stevig
deeg. Je kunt er nu ook wat zonnebloempitten, ge welde rozijnen of
sesamzaadjes door heen gooien. Laat het deeg nu staan. 

Meng het gist in een kleine kom met een snufje zout. Voeg daarbij
50 milliliter water aan toe en voeg dit mengsel bij het deeg. 
Kneed alles nog eens flink
door en leg dan een schone
theedoek over de kom en laat
het deeg een paar uur rusten.
Kneed het daarna nog eens
goed door. 

Vorm er dan een broodje van.
Laat dat in een met bloem be-
strooide keukendoek nog eens
30 minuten rusten. Verwarm
de over voor op 250 ºC. Zet het
brood in het midden van de
oven. Het duurt ongeveer een
uur voor het brood klaar is. 
Tik even op de onderkant.
Klinkt het hol? Dan is je brood
klaar.

2 april Kids Workshop Pasen in Nieuwegein.
Het  begint om 19.00 uur en duurt 2 uur. De
kosten hiervan bedragen € 12,50. Meer info:
www.bloembinderij-bontrop.nl

2 en 3 april Op de Lam-
metjesdagen kun je
samen met papa en
mama, opa of oma ,
lammetjes gaan kijken
en knuffelen op Kaas-
boederij Hoogerwaard
in Ouderkerk. Ope-
ningstijden zij van
10.00 uur tot 16.00 uur
en de toegang is gratis.
Meer info: 
www.hoogerwaard.info

10 april De Speurtocht - Beleef kasteel Ammer-
soyen aan de hand van een speurtochtrondlei-
ding. Er gebeuren vreemde zaken in het
kasteel; het lijkt wel of er een aantal zaken niet
kloppen. Aanvangstijd: 14.00 uur en het duurt
ca. 1,5 uur. De toegangsprijs is: € 5,50, kinderen
€ 3,50. Meer info: (073) 594 95 82 of
g.prins@mooigelderland.nl

10 en 11 april Museumweekend. Kijk voor deel-
nemende musea en meer info op: 
www.museumweekend.nl

17 en 18 april KasteelKinderenFeest - Ooit
willen meemaken wat de kasteelkinderen van
toen allemaal moesten doen op een kasteel?
Beleef en werk mee als een echt kasteelkind!
Een interactief programma van Vorstelijk
Theater. Voor wie: vanaf 6 jaar - waar: Kasteel
Hernen, Dorpsstraat 40, 6616 AH Hernen - tijd:
11.00-17.00 uur - prijs: € 8,00. Meer informatie:
(0487) 53 19 76.

UIT-TIPS

Flexibel
“Kinderen geven je heel veel terug,
ik word altijd blij van ze”, zegt Mara
Wedekind-Costers. “Ik heb SPW3
als opleiding en werk nu ongeveer
acht jaar in de Flexpool van Qua-
drant. Dat houdt in dat je op alle lo-
caties inzetbaar bent, zowel in de
dagopvang als bij de BSO’s. Je hebt
een contract voor een vast aantal
uur per week en je valt in als ande-
ren ziek zijn of op vakantie gaan.
Voor mensen die net beginnen bij
Quadrant zou ik de Flexpool abso-
luut aanraden. Op deze manier krijg je een goed
beeld van alle locaties. Je moet natuurlijk wel een
beetje flexibel zijn, maar Quadrant houdt ook reke-
ning met de dagen waarop jij niet kan werken.”

Opleiding
Bij Quadrant werken mensen met verschillende
achtergronden. Veel leidsters hebben een diploma
SPW, PABO, MBO-AW of  KV-JV. Maar er werken bij-
voorbeeld ook mensen met een sport- of kunst-
opleiding in de buitenschoolse opvang. Bij het
werken in de dagopvang ligt de nadruk wat meer
op verzorging. In de buitenschoolse opvang zijn

de kinderen ouder en heeft de
groepsleiding  een meer organi-
serende en observerende rol. De
organisatie zorgt voor bijscho-
ling van alle medewerkers, bij-
voorbeeld op het gebied van
communicatie met de kinderen.
Mara: “Ik vind dat er bij Qua-
drant heel goed gekeken wordt
naar scholing. Elk jaar zijn er
één of twee dagen vol work-
shops waaruit je kunt kiezen.
Daar zitten altijd onderwerpen
tussen waar je wat aan hebt.”

Werken bij Quadrant
Judith Roth werkt nu drie jaar bij Quadrant. “Ik heb de PABO gedaan en voordat ik
bij Quadrant kwam werken, heb ik 10 jaar voor de klas gestaan op de basisschool.
Nu werk ik op de  buitenschoolse opvang. Ik vind het heel leuk werk,” vertelt
Judith. “Je bent lekker met kinderen bezig en ik heb ook het gevoel dat de kinderen gelukkig zijn bij
ons. We bieden ze op de BSO veel keuzevrijheid in activiteiten. De kinderen komen hier ‘s middags
binnenrennen en vragen vol ongeduld ‘ah, mag ik timmeren of mag ik vandaag koken?’. Omdat we een
grote BSO zijn en ook veel ruimte hebben, kunnen we kinderen al die mogelijkheden bieden. Er is ge-
lukkig ook altijd geld voor leuke dingen; op de activiteiten voor de kinderen wordt niet bezuinigd.”

Mara Wedekind-Costers

Judith Roth

Werken bij
Quadrant

Lijkt het jou ook leuk om bij ons te werken? Voor gemoti-
veerde en enthousiaste pedagogisch medewerkers hebben
wij altijd plek. Bijvoorbeeld in de Flexpool of in de buiten-
schoolse opvang. Een combinatie van functies bij de dag -
opvang en buitenschoolse opvang behoort ook tot de
mogelijkheden.

Wat bieden wij? 
Een salaris op basis van de CAO Kinderopvang, inclusief 8%
vakantietoeslag en een eindejaarsuitkering. Je krijgt een
werkgeversbijdrage voor je levensloopregeling en aanvul-
lende ziektekostenverzekering. 

Quadrant biedt aantrekkelijke 
secundaire voorwaarden, zoals: 
• een goed inwerkprogramma
• centrale scholingsdagen
• collectieve ziektekostenverzekering
• pensioenregeling
• reiskostenvergoeding
• fietsplan 
• bedrijfsfitness

Kijk op www.quadrantkindercentra.nl 
voor meer informatie.

“Ik word altijd blij van kinderen”
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