
Zorg dat het kind zich veilig gaat voelen  

Iedere leerkracht vindt dit een open deur, natuurlijk is dat het 
allerbelangrijkste, maar hoe doe je dat met zo’n kleintje dat 
geen idee heeft van wat je zegt, doet en wilt?  
Hoe eng zal het zijn, als je in een klas terecht komt waar 
niemand je verstaat, waar je zelf niets begrijpt en waar je 
moeder na een paar minuten ook nog verdwijnt.... 
Stel jezelf eens voor, je bent alleen in Afrika, ergens in een hutje tussen de bomen en er zijn 
allemaal mensen om je heen die iets van je willen en van je vragen. Je verstaat ze niet, je begrijpt 
ze niet, ze doen heel anders dan thuis. Hoe zou jij je voelen? 
 
De eerste belangrijke stap is om de ouders zich welkom te laten voelen. Als zij zien dat de juf 
haar best doet om hen als ouders te begrijpen en aandacht heeft voor hun kind en vooral 
vriendelijk is, dan is de helft al gewonnen. 
 
Als je elkaar niet verstaat, maak dan veel gebruik van mimiek. Laat je gezicht spreken, een 
glimlach waarbij ook je ogen meedoen, maakt een wereld van verschil. Voor de ouders, maar 
zeker ook voor het kind. 
Laat ouders mee de klas in komen, laat vader of moeder meedraaien. Scheelt een hoop 
praktische organisatie. Waar is het toilet, waar moet de jas en de tas, hoe gaat dat met eten en 
drinken, hoe gaat het als iedereen in de rij moet gaan staan? 
Die eerste dingen kan papa of mama uitleggen aan het kind in de eigen taal. Ook al snappen de 
ouders zelf niet wat je zegt, ze kunnen wel kijken naar wat de anderen doen en hun kind helpen 
dat na te doen. 
Bouw die aanwezigheid af of misschien pakt het kind het wel snel op en kan moeder de tweede 
dag al snel weer naar huis. Het geeft misschien even wat onrust in de groep, maar het kan je 
zeker ook helpen. 
 
Is het niet gewenst of mogelijk dat vader of moeder erbij blijft dan zijn er nog andere tips voor 
die eerste dagen: 

 Geef het kind het gevoel welkom te zijn, zorg voor een stoeltje, een tafeltje, een haakje 
aan de kapstok.  

 Is er een kind dat dezelfde taal spreekt? Laat hij/zij dan het maatje zijn in die 
beginperiode. 

 Zet het kind naast je in de kring. Leg aan de andere kinderen uit waarom dat is 

 Ondersteun je spraak met gebaren. Kijk het kind af en toe aan, glimlach en visualiseer 
zoveel mogelijk. Zorg dat het die eerste weken vooral de routines begrijpt. Laat het lekker 
spelen als je gaat voorlezen. 

 Herhaal het dagritme na de kring nog een keer extra, samen met het kind. 

 Geef het kind de tijd om te wennen. Het hoeft nog niet te praten, misschien wil het een 
tijd rustig observeren. Doet het kind van alles wat jij niet wilt, zeg duidelijk nee en laat je 
mimiek spreken. Geef aan wat het wel mag doen. 

 Zorg dat het kind succes ervaart, er is vast iets waar hij of zij goed in is. 


