
WAARVOOR KAN JE BIJ ONS TERECHT?

Samen  met je vaste ondersteuner nemen we  je hele werking onder de loep om de sterktes en groeikansen

in kaart te brengen.  We stellen een plan van aanpak op waar je verder mee aan de slag kan. Op deze

manier word jij (en je team) versterkt in het realiseren van kwaliteitsvolle kinderopvang.

Wij werken vraaggestuurd. Heb je vragen over MeMoQ, inspectieverslag, gesprekken met ouders,

welbevinden en betrokkenheid van je team, kwaliteitshandboek of andere thema's uit je werkcontext? We

ondersteunen en coachen je graag in deze onderwerpen. Indien nodig verwijzen we door naar onze

gespecialiseerde collega's binnen Mentes.

ALLERLEI VRAGEN OMTRENT KINDEROPVANG

www.mentesvzw.be

02/757 96 90

infopunt@mentesvzw.be

ONDERSTEUNING
KINDEROPVANG

Heb je altijd al eens een vlieg willen zijn in een ander kinderdagverblijf om te weten

hoe het daar aan toe gaat? 

Dan zijn de begeleide regionale netwerkavonden zeker iets voor jou. Tijdens deze

avonden kan je ervaringen, verhalen en tips uitwisselen met andere

kinderdagverblijven of onthaalouders. Deze vorm van collegiaal leren zorgt voor meer

verbondenheid en samenwerking. Doorgaans komen we 3-4 keer per jaar samen. 

Een vaste ondersteuner komt bij je langs, dit kan zowel overdag als 's avonds.

Er kunnen afspraken gemaakt worden met jou en/of je team. Tijdens deze

contactmomenten wordt er een plan van aanpak opgemaakt om je werking te versterken

en ondersteunen we je bij de realisatie.

Daarnaast bieden we ondersteuning op afstand via mail, telefoon of videochat.

Je kan ook aansluiten op onze besloten Facebookpagina waar we regelmatig info,

nieuwigheden en inspiratie delen. Het is een plek waar je vragen en

praktijkvoorbeelden kan posten en met andere organisaties in contact kunt komen.

COLLEGIAAL LEREN

HOE GAAN WE TE WERK?
INDIVIDUELE CONTACTMOMENTEN + COACHING OP AFSTAND

Kwaliteitsvolle kinderopvang vraagt dat je regelmatig je

werking evalueert en bijstuurt. Je kan er voor kiezen om dit zelf

te organiseren of je kan kosteloos beroep doen op een externe

organisatie om je hierbij te helpen. Cego doet dit reeds sinds

2014.

HEB JE INTERESSE? CONTACTEER ONS!

WAAROM ONDERSTEUNING?
NIEUWE VERGUNNINGSVOORWAARDE 2019

MET STEUN VAN AGENTSCHAP OPGROEIEN

Meer info
vergunningsvoorwaarde

CEGO VZW IS EEN PARTNER VAN MENTES VZW

https://vorming.cego.be/
https://www.mentesvzw.be/
https://www.kindengezin.be/img/ondersteuning-artikel32.pdf
https://www.kindengezin.be/img/ondersteuning-artikel32.pdf
https://www.kindengezin.be/img/ondersteuning-artikel32.pdf

