
Kinderbegeleider 

 

Je werkt met baby's en peuters tot 2,5 jaar. Je kan ook werken met schoolgaande kinderen 

van 2,5 tot 12 jaar. Je zorgt ervoor dat de kinderen zich goed voelen in de opvang. Je 

organiseert activiteiten voor de kinderen: je vertelt een verhaal, zingt liedjes, speelt 

spelletjes of knutselt. Elk kind is anders, en daar hou je rekening mee. Je geeft de 

kinderen aandacht, eten, verzorging en rust. Naar de ouders luister je met volle aandacht. 

Het is belangrijk dat zij je vertrouwen. Je maakt afspraken met hen over de breng- en 

afhaalmomenten, wat in de verzorgingstas moet zitten, … Op het einde van de dag vertel je 

de ouders wat er die dag is gebeurd. Je kan werken in de buitenschoolse opvang (kinderen 

van 2,5 - 12 jaar), in een kinderdagverblijf (kinderen van 0 tot 2,5 jaar). Je kan ook bij je thuis 

werken als onthaalouder.   

 لألطفال رافقم

الرّضع و الصبايا حتى سنتين و نصف. يمكنك أيضا أن تشتغل مع أطفال يداومون في المدرسة من سنتين و عمل مع ت
سنة. تسهر على أن يشعر األطفال بالراحة في المأوى. تنظم على وجه الخصوص نشاطات لألطفال: تحكي  12نصف إلى 

ذ ذلك بعين اإلعتبار. إلى جانب ذلك تعطي انتباهك قصة، تغني أغاني، تلعب لعباً أو تصنع أشياًء. كل طفل مختلف و تأخ
لألطفال و التغذية و العناية و الراحة. تستمع للوالدين بانتباه شديد. من المهم أن يثقوا بك. تتفق معهم حول أوقات اإلتيان 

  ذي حصل في ذلك اليومباألطفال و أخذهم و حول ما يجب أن يكون في محفظة العناية،...في نهاية اليوم تروي للوالدين ما ال

 هل تشارك في بناء مستقبل األطفال؟ هل تحب أن تمنحهم بيتا ثانيا؟

 إذن  قد يكون عمل في القطاع اإلجتماعي شيء يناسبك ؟

 تعالى للتعّرف أكثر على هذا الشغل على

www.werkmetmensen.be 

  المحدودة بالفالمانية مشكلة. عن طريق وكالة اإلندماج و اإلدماج يمكنك أن تحّسن لغتك الفالمانيةال يجب أن تكون معرفتك 

 

 www.werkmetmensen.be 


