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Observatieverslag Welbevinden 0-2 jaar
- Spelen - Ontdekken - Groeien - I

Naam kind: ..

L o e f t i j d : J j a a r k ? .
Datum observatie: \.-i.[:..'Z.Q.\2.,

Ingovu ld door : V^Cu^ jC*Owi . , . ! t .

maanden.

Kern Kinderopvang Zoetermeer heeft aandacht voor de totale ontwikkeling van kinderen. Dit
doen wij door met elkaar zoveel mogelijk leuke, uitdagende en verschillende dingen te beleven.
Kinderen vertellen ons wat zij nodig hebben. Wij luisteren en helpen ze vooruit. Samen spelen,
ontdekken, groeien. Dit doen wij iedere dag. Jaarlijks staan we bewust stil om te bespreken hoe
hel met net kind gaat en leggen we dit vast. We vormen een beeld van het welbevinden van het
kind. Zo kunnen we vaststellen of het goed gaat met het kind. En of we voldoende aansluiten bij
de ontwikkeling van het kind. Dit observatieverslag is daarvoor de basis en bespreken we graag
mot u op het 10-minutengesprek.

Spelen
Tijdens het spel van kinderen zien we hoe hun ontwikkeling.vedobpt. Dat.is belangrijk om te
k i j ken wnar een k ind nog onders teun ing b i j nod ig hee f t . ■■ .

Welbevinden in de groep:
© voelt zich prettig in de groep
0 voelt zich soms prettig in de groep
0 . voelt zich niet prettig in.de groep

Binnonkomst:
8 J? blij om de pedagogisch/riedewerkers en andere kinderen weer te zien -
0 ifaaKt'soms even van slag./maar laat zich snel troosten of afleiden door pedagogisch
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0 is niet blij. Hij/zij reageert nauwelijks op het zien of horen vanpedagogisch medewerkers

en andere kinderen en maakt geen oogcontact
0 laat goed merken dat het niet blij is, gaat en blijft huilen. Vastpakken of aanraken wordt.

afgeweerd. Wil niets weten van andere kinderen of speelgoed

Eten en drinken:
8 Eet of drinkt. met smaak, gedraagt zich ontspannen en geniet,.kletst en lacht.met

pedagogisch medewerkers en andere kinderen
0 reageert meestal enthousiast en eet en drinkt genoeg, hoewel er af en toe sprake is

van 'startproblemen' (kind heeft toch geen zin) of juist 'dooreetproblemen'
0 het.vraagt van pedagogisch medewerker veel inspanning en gerichte aandacht om

het kind iets te laten eten of drinken. Met extra aandacht lukt dit wel

Spelen:
• is nieuwsgierig en ziet steeds iets'wat een uitdaging vormt. Hij/zij kan helemaal opgaan

in de eigen bezigheden
8 onderzpekt, soms met enige hulp en ondersteuning van pedagogisch medewerkers

de ruimte en materialen-
als.hij/zij zelf.bezig is wordt ieder initiatief van de pedagogisch medewerker.of van de
andere kinderen genegeerd of afgeweerd
heeft moeiteom zelf tot spel te komen en moeite om zich alleen Bezig te houden.
is.afwachtend in spel. Zoekt bijvoorbeeld houvast in bepaald speelgoed of raakt inpapiek

;als het speelgoed uit hetzichtiis of wordt afgepakt Nieuwe materialen kunnen als'eng'
worden ervaren
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