Verschillende leeftijden in de groep
Bij de club of kindernevendienst heb je vaak verschillende leeftijden in je groep. Dit kan best
ingewikkeld zijn. Je vindt hier 5 tips om er voor ieder kind toch een fijne bijeenkomst van te
maken!
Tip 1: denk en plan als een gezin, niet als een klas.
Vaak zijn de groepen niet zo groot. Het helpt om de groep te zien als een gezin en niet als
een klas. Iedere aanwezige heeft een ander niveau en elk kind heeft een inbreng die past bij
zijn leeftijd.
Tip 2: stel open vragen
Stel na je verhaal open vragen, bijvoorbeeld: Wat vond je mooi aan het verhaal? of Kan er
iets worden weggelaten uit het verhaal? Ieder kind kan deze vragen op zijn eigen niveau
overdenken en beantwoorden.
Tip 3: geef de kinderen meerdere verwerkingen om uit te kiezen
Naast de verschillende leeftijden, heeft ieder kind ook zijn eigen leerstijl. Het ene kind leert
bijvoorbeeld het liefst door te doen en het andere kind door te luisteren. Deel de ruimte in
verschillende hoeken in. Kinderen kunnen in de verschillende hoeken een verwerking kiezen
die past bij hun leerstijl of niveau. Misschien heb je ook een plek voor de allerjongste om te
spelen?
Tip 4: geef de (oudere) kinderen taken en verantwoordelijkheden.
Veel (oudere) kinderen vinden het fijn om te helpen. Geef ze maar een taak of een
verantwoordelijkheid! Vraag hen bijvoorbeeld om een verwerking voor de jongere kinderen
te verzinnen of om het verhaal voor te lezen. Geef het kind een taak of verantwoordelijkheid
die past bij zijn talenten of interesses.
Tip 5: niet alles hoeft leuk te zijn voor ieder kind
Het is niet erg als ieder kind niet op elk moment wordt aangesproken. Het allerbelangrijkste
is dat de kinderen warmte en aandacht voor hen voelen. Probeer de kinderen in je groep te
leren kennen en laat merken dat je hen ziet staan.

