Welkom in STIBO de Vlieger.
Stedelijk Initiatief voor Buitenschoolse Opvang De Vlieger is
verbonden met freinetschool De Vlieger en net zoals school werkt met
verticale groepen/ klasuniek.
STIBO biedt opvang buiten de scholuren (ochtend, middag, avond),
woensdag n/m opvang, vakantieopvang, opvang tijdens pedagogische
studie dagen voor school, stakingen…
Voor een plats te krijgen in het opvang, moeten de ouders hun kind
aanmelden via centrale aanmeldsysteem van stad gent
Kinderopvangpunt. Ze geven hun keuzes van school. Wanneer ze plaats
krijgen op school kunnen ze hun kinderen ook inschrijven voor STIBO
en mand per mand meegegeven hoeveel opvang ze nodig hebben,
kunnen maaltijden aanvragen (warm of boterhammen, 4u van stibo of
eigen 4u). Ze kunnen ook dag zelf veranderingen doorgeven, opvang
bijvragen of annuleren. Dit system is ook geldig voor aanvraag van
vakantieopvang.
Werking van STIBO:
Stibo biedt opvang voor kinderen van 2,6 jaar tot 6/7 jaar in het
schooljaar en tem 2de leerjaar tijdens vakantie, pedagogische studie
dagen van school, tijdens staking ezv.
Stibo De Vlieger is verbonden met school en behalve ochtend,
middag en avondopvang biedt ook klasondersteuningen, toezicht in de
speelplaats, opvang voor zieke kinderen (in de afwachting van de
ouders).
STIBO gaat aan de slag met het team en werkt participatief met de
ouders, kinderen, buurt, schoo.
Werken met team.
Ons team bestaat uit 11kinderbegeleiders en verantwoordelijke. Er zijn
6 kleuterklassen en ook 6 opvang groepen. Elk groep heeft een vaste

aandachtbegeleider, 6. Er zijn ook 5 begeleiders die geen vaste groep
hebben, die aandachtbegeleider vervangen bij haar afwezigheid.
Begeleiders kennen alle kinderen die naar de opvang komen.
Dagelijkse overdracht, rapporteren, observatie speelt hier een
belangrijke rol.
Samenwerken met de ouders
Wij willen voor elk kind die naar opvang komt thuisgevoel geven.
Daarom is participatie met ouders heel belangrijk. Er worden
infomomenten georganiseerd door onze verantwoordelijke voor nieuwe
ouders. Ouders krijgen mogelijkheid om samen met hun kinderen ook
naar de opvang komen voor een wenmoment. Ouders krijgen wenfiches
die ze invullen en aan ons bezorgen, of wij doen die samen, tijdens
wengespreek. Wenfiche is heel belangrijk om contact te maken met het
kind tijdens de eerste dagen van opvang/school. Van anderstalige
ouders vragen wij ook belangrijke worden, zinnen in hun eigentaal ook
noteren, die wij kunnen gebruiken tijdens communicatie met hun kind.
Wij gebruiken ook observatiedocument “Kind in de kijker”. Dit is
een observatie document dat toelaat om gericht te kijken naar kinderen
en zaken bespreken met de ouders. Dit is nieuwe versie en zal toegepast
worden in heel Vlaanderen.
Laagdrempeligheid staat bij ons centraal. Dat wil zeggen dat
ouders slechts op een plaats of de school of de opvang hun documenten
binnen moeten brengen bvb voor sociaal tarief.
Ouders worden actief betrokken in de werking van STIBO, vb,
verzamelen van materiaal, helpende handen voor onze bouwhoek,
“danslessen” tijdens vakantieopvang ezv.
Werken met kinderen:
Kinderen beslissen mee!
Vb, keuze van speelplaats tijdens middag opvang, zandbakkoer,
fietsenkoer, grote koer, turnzaal of binnen spelen.

Keuze van speelgoed: aankoop van nieuwe speelgoed word altijd met
samenspraak met de kinderen aangekocht. Hoe doen wij het? Door
observatie van kinderen, gegevens uit de kind enquête, tijdens spelen…
Kinderen nemen actief deel tijdens bepalen van activiteiten,
vakantie thema’s ezv.
Keuze van vrij spelen en geleide activiteiten. Tijdens vakanties bvb
werken wij met vakantieboord en kinderen beslissen zelf aan welk
activiteit ze zich aansluiten.
Ze hebben geen vaste plaats aan tafel, dagelijks mogen ze hun
plaats veranderen.
Samenwerken met School
Zoals boven vermeld staat, STIBO De Vlieger is verbonden met
Freinetschool de Vlieger. Er zijn 6 kleuterklassen en ook 6 opvang
groepen. Tijdens middagopvang word 7 begeleiders ingezet- elk groep
een en een begeleider als extra hulp waar het nodig is. Voor verdeling
van de groepen duidelijk maken en vergemakkelijken werken wij met
symbolen systeem; Flamingoklas, Pinguinklas, Dumboklas, Eenhoorn,
Vlinder en Uilen klas.
De kleuters blijven in dezelfde groep met een vaste
aandachtbegeleidster. Deze kent de kinderen heel goed en heeft nauw
contact met de kleuterleerkracht.
Overgang van schol naar opvang gebeurt geleidelijk. Vb; ’s
morgens om 8u20 komen de kleuterjuffen de kinderen van STIBO
halen. ’s Middags om 12u brengen ze de kinderen naar STIBO groep.
En voor de avondopvang om 15u20 gaat begeleider kinderen van hun
klas halen. Tijdens al deze momenten gebeurt er overdracht tussen
leerkracht en begeleider, belangrijke info, aandachtspunten ivm
bepaalde kind, info van en voor ouders ezv word meegedeeld.
Al onze werking draait rond belang en welbevinden van het kind.
Daarom springen begeleiders/kleuterjuffen indien nodig voor
ondersteuning. Vb indien nodig neemt kleuterjuf verzorgende taken op
zich, zodat begeleider zich volledig kan focussen op de middagmaaltijd.

STIBO begeleidt kinderen ook tijdens schooluitstappen, vb elk
jaar einde van de schooljaar gaan begeleiders samen met kleuterklassen
naar de zee.
Klasovername bij afwezige kleuterjuf gebeurt ook door STIBO
STIBO staat ook in voor de opvang van zieke kinderen: verzorgen
in de afwachting van de ouders.
STIBO werkt ook samen met zorgteam van de school. Als er zich
grote problemen stellen bij de kinderen, zal ook de kinderbegeleider
gevraagd worden om ervaring te delen. Dit gebeurt sowieso al in
onderlinge, dagelijkse contacten tussen leerkracht en begeleider.
STIBO neemt deel tijdens schoolfeest, nieuwjaardrink, tijdens
verjaardagen (vb. leerkracht geeft ondersteuning in het STIBO, zodat
de begeleiders om de beurt naar het “feest” kunnen gaan.)
Begeleiders helpen mee aan de organisatie van Nieuwjaarsreceptie
en zijn ook aanwezig bij het feest.
Lentefeest van het STIBO: leerkrachten steken een handje toe.
Moestuin, planten en dieren worden tijdens vakantieperiode
onderhouden en verzorgd door STIBO.
Gedeeld ruimte en materiaal gebruik; gedeelde klassen, speelgoed.
Team weekend: Elk jaar gaan kinderbegeleiders en leerkrachten samen
op weekend voor twee dagen. Niet om te vergaderen, wel om samen
tijd door te brengen. Alleen eetmomenten worden samen georganiseerd,
al de rest is vrij keuze.
Wat als iets verkeerd loopt?
Zoals in elk organisatie, groot of klein bestaan ook hier in de
Vlieger af en toe problemen, frustraties tussen leerkrachten en
begeleiders. Maar wij laten dit nooit escaleren. Er zijn twee personen:
vertegenwoordigers- begeleider en kleuterjuf die eerst samen de zaken
bespreken en naar oplossing streven en niet direct op niveau
directie/verantwoordelijke gaan, maar echt naar een oplossing zoeken.
Indien nodig word er gemeenschappelijk team georganiseerd.

Naar oplossingen zoeken, dit uitvoeren, evalueren.. dit zijn sterke
kanten van STIBO -School De Vlieger!
STIBO De Vlieger in de buurt.
STIBO de Vlieger neemt actief deel bi de buurtwerking. Samen
met VZW Jong word de Buitenspeeldag georganiseerd. STIBO bereid
zelf 4 activiteiten voor en bied 5 begeleiders (vlinder) aan. Er is dus
actieve voorbereiding, samenwerking en deelname.
Samenwerking met bibliotheek: Vertelfestival, in het kader van
Brede school. Tijdens woensdag opvang gingen de kinderen naar de
bib.
Actie Soep en babbels verderzetting van de actie Soep op de Stoep van
welzijnszorg/ Samana.
Kerstkaartjes: samenwerking met de buurtwerk en OCMW. Kinderen
gaan op bezoek bij bejaarde en vereenzaamde buurtbewoners, brengen
hen zelfgemaakte kerstkaartjes en zingen liedjes.
Focus: delen van de lokalen. Rondgang.
Alle ruimtes van STIBO en kleuterklassen word gezamenlijk
gebruikt. Vb, STIBO lokaal “Pinguin
“ word gedeeld met
zorgcoordinator…

