
handleiding

ZINDELIJKHEIDSBOX



Deze zindelijkheidsbox werd 
ontwikkeld door Huis van het 
Kind Roeselare. Er is geen vast 
stappenplan. Kiik op basis van 
de interesses en de leefwereld 
van het kind wat aanslaat en 
wat niet. Onderstaande mate-
rialen kunnen gebruikt worden 
in de klas, kinderopvang of 
thuis bij het kind. Je vindt 
deze ook digitaal terug op de 
website van Huis van het Kind 
Roeselare.

> Deze handleiding

> Folder voor ouders
 Deze folder geeft je tal van tips over hoe je kan inschatten of het kindje al dan   
 niet klaar is om aan zindelijkheidstraining te starten, welke signalen je kan 
 opmerken en hoe je het concreet kan aanpakken.

> Brochure voor kindbegeleiders
 Deze folder geeft een meer uitgebreide info over zindelijkheid (terminologie,   
 anatomie), ook tips voor gespreksvoering met ouders en veelgestelde vragen   
 door ouders. 

> Presentatie 
 Op de website van Huis van het Kind Roeselare vind je deze presentatie terug. 
 In deze presentatie kom je alles te weten rond zindelijkheid. Deze kan bijvoor-  
 beeld gebruikt worden op een infomoment voor ouders. 

> Heen-en-weer boekje
 Zindelijkheidstraining doe je samen: school, kinderopvang, thuis… Goed 
 communiceren is daarom heel belangrijk. Met dit boekje krijg je een goed zicht 
 op hoe het loopt: Wanneer is het gelukt of wanneer is er een ongelukje gebeurd?  
 Wat merken jullie op? Wanneer gaat het goed of wanneer minder? Hoe kunnen   
 jullie er samen rond afstemmen? 

> Op het potje kalender
 Hang de kalender op, dichtbij het potje. Laat het kind een potje kleuren wanneer  
 het gelukt is om op het potje te gaan. Leg de focus op het gedrag (op het potje   
 zitten) en niet op het resultaat (pipi doen). Leg niet te veel focus op het belonen   
 op zich.

> Prentenboekje
 Lees samen met het kind het boekje.

> Vertelplaten
 Voorlezen voor een groep kinderen wordt nog leuker met deze vertelplaten. Steek voor de vertelling alle 
 tekeningen in de juiste volgorde in het theatertje. De tekst van de eerste tekening staat op de laatste tekening. 
 Als je die tekst verteld hebt, verplaats je de eerste tekening naar achter. Op de achterkant van de   
 eerste tekening zie je de tekst van de tweede, enzovoort.

> Kleurplaten
 Laat het kind de kleurplaten inkleuren.

> Memory spel
 Je legt de kaartjes allemaal met de afbeelding naar beneden. Indien dit nog te moeilijk is kan je de kaartjes met de  
 afbeelding naar boven leggen. Het kind draait telkens 2 kaartjes om. Indien het twee dezelfde kaartjes zijn, mag het  
 kind die van de tafel nemen. Je speelt verder tot alle kaartjes van de tafel zijn.

> Kaartspel: kleuren verbinden
 Je legt de vier kaartjes met gekleurde potjes op tafel. Het kind legt de kaartjes met gekleurde kindjes bij het 
 juiste potje.

> Kaartspel: van klein naar groot
 Je legt de vier kaartjes met potjes op tafel. Het kind legt de kaartjes met kindjes bij het juiste potje.

> Ganzenbord
 Gebruik voor dit spel de pionnen en de gekleurde dobbelsteen. Ga zo snel mogelijk van het kindje naar het potje.   
 Gooi om de beurt met de kleurendobbelsteen en ga naar de eerste cirkel die hetzelfde kleur heeft als je hebt   
 gegooid met de kleurendobbelsteen. Het spel is beëindigd wanneer iedereen het potje heeft bereikt.

> Plasdiploma
 Is het kind zindelijk? Super! Je kan dit plasdiploma samen met het kind invullen.

> Overzicht extra materialen
 In deze lijst vind je verschillende boekjes terug rond het thema zindelijkheid die je kan uitlenen bij ARhus. Ook vind  
 je er enkele interessante websites en filmpjes terug.
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CLB GO! Mandel en Leie - www.clbmandelenleie.be
info@clbmandelenleie.be - 056 22 56 61
Hugo Verrieststraat 44, 8800 Roeselare

CLB Trikant - www.vrijclb.be/vrijclbtrikant 
info@clbtrikant.be - 051 85 97 00
Kattenstraat 65, 8800 Roeselare

Kind en Gezin Roeselare - www.kindengezin.be
info@kindengezin.be - 078 150 100
Sint-Jorisstraat 1, 8800 Roeselare

Huis van het Kind Roeselare - www.huisvanhetkindroeselare.be
huisvanhetkind@roeselare.be - 051 80 59 00 
Gasthuisstraat 10, 8800 Roeselare

CONTACTGEGEVENS


