
Kinderopvang De Klimop in Aarle-Rixtel focust op taalontwikkeling  

‘Door nú te focussen op taal, gaan kinderen goed voorbereid naar de 

basisschool’ 

Op een kinderdagverblijf wordt gespeeld en gezorgd. 

Maar tegenwoordig wordt er zoveel meer gedaan dan 

dat. Het is dé springplank naar de volgende fase in 

het leven van een kind: de basisschool. Die overgang 

moet zo vloeiend mogelijk verlopen. Daarbij is taal 

zelfs voor de allerkleinsten erg belangrijk. 

Pedagogisch medewerker Judith van Dalen vertelt 

hoe er op kindcentrum De Klimop in Aarle-Rixtel 

extra aandacht aan wordt besteed. 

Judith begon jaren geleden bij de kinderopvang van De 

Klimop als stagiaire. Inmiddels werkt ze al 16 jaar bij 

dit kindcentrum, waar ook peuteropvang en buitenschoolse opvang (bso) wordt aangeboden. In al die tijd heeft 

ze veel ervaring opgedaan in het begeleiden van jonge kinderen. ‘Ik merk dat er de laatste maanden een aantal 

kinderen zijn waarbij de taalontwikkeling een beetje achterblijft’, vertelt ze. ‘Wellicht een gevolg van corona 

want we zien het ook terug bij andere locaties van Stichting GOO. We vinden het belangrijk om te kijken naar 

wat ieder kind nodig heeft op taalgebied en gaan daar vervolgens mee aan de slag.’ 

Progressie                     

De Klimop onderneemt dan ook actie om ervoor te zorgen dat de kinderen gestimuleerd worden in hun 

taalontwikkeling. ‘We zijn natuurlijk altijd al op een speelse manier bezig met taal en spraak, maar we zijn er nu 

nog veel bewuster en actiever mee bezig. Zo zijn we gestart met een nieuwe methodiek om woordjes te leren.’ 

Niet alleen op het kindcentrum wordt er hard gewerkt, ook ouders worden hierbij betrokken. ‘We kijken echt 

naar wat er nodig is om het kind te laten groeien. We zien dat dat zijn vruchten afwerpt.’ 

Ontdekkingsdrang                 

Judith vertelt dat de (taal-)ontwikkeling op De Klimop wordt gestimuleerd door een methode die zich richt op 

de aangeboren nieuwsgierigheid en ontdekkingsdrang van jonge kinderen. En op wat ze (zelf) al kunnen. ‘Zo 

hebben we lage meubeltjes, wat de zelfredzaamheid van jonge kinderen vergroot. En we hebben ons 

speelgoed flink opgeruimd. Naast dat het meer rust geeft, kijken we nu veel bewuster naar wat een kind nodig 

heeft.’ 

Begeleiding vanuit het Expertisecentrum                                                                                                                         

Het kindcentrum heeft als onderdeel van Stichting GOO – waar veel aandacht is voor de samenhang tussen 

opvang en onderwijs - het voordeel dat ze kunnen terugvallen op het Expertisecentrum. Dit Expertisecentrum 

ondersteunt pedagogisch medewerkers, kinderen en leerkrachten bij hulpvragen. ‘Door preventief te werken 

kun je kinderen beter begeleiden. We vragen soms of een logopedist kan komen observeren. Dat helpt ons. We 

krijgen dan tips om het kind nog beter te ondersteunen in zijn of haar ontwikkeling.’ 

Doorlopende leerlijn                   

De Klimop streeft ernaar een doorlopende leerlijn te creëren voor kinderen van 0 tot 13 jaar. ‘Het voordeel van 

onze locatie is dat we gevestigd zijn bij twee basisscholen. We werken nauw samen met peuterwerk en met 

school. De lijntjes zijn kort. Zo stemmen we bijvoorbeeld thema’s op elkaar af en hebben we een open-deur-

beleid zodat verschillende leeftijdsgroepen met elkaar kunnen spelen.’ Het voordeel hiervan is dat peuters 

spelenderwijs al een beetje bekend raken met school. ‘De peuters en kleuters ondernemen ook samen 

activiteiten. We merken dat ze hierdoor goed voorbereid naar de kleutergroep gaan en dat is heel belangrijk. 

Want hoe beter je kinderen voorbereidt op de basisschool, hoe beter hun start.’ 

 


