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 IN DIE KOLLIG:
VROEË KINDERONTWIKKELING

 PROVINSIALE
NUUSBRIEF

 

Navorsing dui aan dat gehalte groepsgebasseerde leerprogramme voordelig is vir die
kognitiewe ontwikkeling vanaf ongeveer 3 jarige ouderdom (Child Gauge 2017). In 2015
het 92% van kinders in die voorskoolse ouderdomsgroep ( 5-6 jaar) na bewering ‘n
verskeidenheid van leerprogramme bygewoon. Ouers word egter dikwels gelaat met die
vraag oor hoe oud en watter tipe program hul kind moet bywoon. Verskeie programme
vir vroeë kinderontwikkeling word bestuur deur Vrystaat-versorging in Aksie, in die
vorm van speelgroepe, dagsorgsentrums en pre-primêre skole.Die organisasie verskaf
ook opleiding aan die fasiliteerders van hierdie programme om te verseker dat die
kinders wat die programme bywoon, hul volle potensiaal kan bereik. Ouers word
voorsien met die nodige inligting om hulle te bemagtig om 'n ingeligte keuse te maak
oor hul kind se opvoeding.

 

Die rol van ouers in die
kognitiewe stimulering van
kinders

 
 
Watter rol speel die kleuterskool
in my kind se ontwikkeling

 
Daar word baie druk op kinders geplaas
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Goeie matriekuitslae word reeds in die
eerste 1000 dae van ‘n kind se lewe
gelê. Die rede is vanweë die plastisiteit
van die brein en dat dit hoogs reaktief is
teenoor omgewingsfakore wat sterk brein
ontwikkeling aanmoedig. Ongelukkig
bereik kinders nie altyd hul volle
ontwikkelings potensiaal nie. Een van die
redes hiervoor is dat ouers, wat die
primêre versorgers is, faal daarin om
voldoende stimulering en emosionele
sekuriteit te bied.
 
Wat kan ouers egter doen om by te dra
tot die ontwikkeling van hul kinders se
potensiaal?
• Lees saam met jou kind eerder as om
jou kind alleen voor die TV te los.
• Speel saam met jou kind. Spel is die
beste manier om jou kind se brein te
ontwikkel.
• Beloon jou kind vir sukses deur
positiewe opmerkings te maak.
• Vestig roetine gewoontes, bv maaltye,
speeltyd en slaaptyd.
• Vertroetel jou kind. Sterk positiewe
verhoudings is belangrik.
 
VVA het verskeie programme wat ouers
en versorgers help om positiewe
ouerskapsvaardighede aan te leer.
Vaardighede om vroeë leer te verseker,
byvoorbeeld speel en storie vertel, word
aan ouers geleer. Gespesialieerde hulp is
ook beskikbaar om spesifieke uitdagings
in die ontwikkeling van kinders aan te

wanneer hy/sy graad 1 bereik. Die
kleuterskool dien as voorbereiding vir die
kleuter om hierdie druk te kan hanteer.
Ouers voel dikwels dat hulle self hulle
kinders kan voorberei maar daar is egter
van die ontwikkelingsfases waardeur die
kleuter moet gaan wat agterweë bly.
 
• Emosionele ontwikkeling
Op 4 jarige ouderdom is die kleuter nog
baie selfgesentreerd en egosentries. Deur
in ‘n klas te funksioneer help om die
kleuter meer bewus te maak van maatjies
en om ander se behoeftes in ag te neem.
Die kleuterskool bevorder ook
selfstandigheid en selfstandige optrede lei
tot ‘n positiewe selfbeeld. Kinders kry dus
die selfvertrou om te ontdek en te verken.
 
• Sosiale ontwikkeling
Spel onwikkel in verskillende fases van
die kind se lewe. Op 5 jarige ouderdom
vind belangrike ontwikkeling op sosiale
vlak plaas. Vir gesonder emosionele en
sosiale ontwikkeling het die kleuter
maatjies om hom nodig. Dit is iets wat
nie altyd tuis moontlik is nie.
 
• Groot- en fynmotoriese
ontwikkeling
Dit is belangrik dat kinders moet buite
speel. Hardloop, kruip, klim en klouter,
swaai en gly dra by tot die vorming van
vaardighede wat later nodig is vir skryf en
leer. Groot motoriese ontwikkeling vorm
die basis vir al die ander ontwikkelings
fases. Fyn motoriese ontwikkelig
beïnvloed die kleuter se hantering van ‘n
verfkwas, potloodgreep en hoe hy/sy knip.
 
• Konsentrasie, luistervaardighede
en geheue
Konsentrasie is belangrik vir graad 1
maar is ‘n vaardigheid wat geoefen moet
word. Elke kind se konsentrasie verbeter
as hy legkaarte bou, na stories luister of
sorteerwerk doen. Kinders moet leer om
te luister met begrip sodat hulle opdragte
suksesvol kan uitvoer.
 



spreek.
  

 
 
 
 
 

Ter voorbereiding vir graad 1 moet die
kleuter ontwikkel ten opsigte van
ruimtelike orientering, wiskundige
vaardighede, probleemoplosssing,
navorsingsvaardighede en perseptuele
vaardighede. Dit is by die ontwikkeling
van hierdie vaardighede wat die goed
gekwalifiseerde onderwyser of
fasiliteerder van uiterste belang is. VVA
plaas ‘n baie höe premie op die vroeë
ontwikkeling van kinders. Verskeie pre-
primêre kleuterskole en dagsorgsentrums
word onder die vaandel van die
organisasie bestuur om juis in hierdie
doel te slaag. Klem word veral gelê op
die aanbied van kwaliteit voorskoolse
sorg en stimulering van minder
bevoorregte kleuters. 

Opheffing van versorgers van
jong kinders

Weens verskeie sosio-ekonomiese
kwessies is kinders dikwels óf wees of
woon nie saam met hul biologiese ouers
nie.
 
Dit laat kinders in die sorg van
versorgers, dikwels oumas, met beperkte
opleiding of lae opvoedkundige vlakke.
 
Statistieke toon dat kinders van 0-4 wat
deel is van die armste 40% van die
bevolking, nie deelneem aan
ontwikkelingsprogramme nie en dus nie
voldoende kognitiewe stimulasie ontvang
nie.
 

 
 
Waarom 'n speelgroep?

Ouers moet dikwels kies of hulle hul kind
na 'n speelgroep moet stuur of die kind by
die huis moet laat. Kinders onder 5 jaar
gaan deur 'n stadium van vinnige brein-
en vaardigheidsontwikkeling. Hulle het 'n
omgewing nodig waar hulle kan speel en
leer. Speelgroepe bied babas, kleuters en
jong kinders 'n wye verskeidenheid vroeë
leerervarings. Speelgroepe laat die kind
toe om sosiale vaardighede op hul eie
pas te ontwikkel. Die speelgroep is 'n
veilige omgewing wat die kind in staat
stel om sosiaal met ander betrokke te
raak. Dit gee hulle die geleentheid om oor
sosiale grense te leer - 'n baie belangrike
les vir volwassenheid.
'n Kind se emosionele veiligheid kom uit
sy verhouding met ouers, grootouers en
versorgers. Dit gee die kind 'n gevoel van
gehegtheid en stabiliteit. Deur 'n kind na
'n speelgroep te neem, gee ouers die
geleentheid om met hul kind te speel en
met hulle te kommunikeer. Dit is 'n
gedeelde ervaring en versterk die
verhouding tussen die kind en die ouer of
versorger. So word nie kind se



Dit is belangrik om oumas te bemagtig
om die nodige vaardighede aan die
kinders in hul sorg te bied. Dit kan help
om die armoede siklus te breek.

Grootouers het dikwels 'n rykdom
inheemse kennis, lewenservaring en
kulturele kennis wat oorgedra kan word
aan die kinders in hul sorg.
 
Oumas moet erkenning gee aan die
waardevolle rol wat hulle speel en moet
ondersteun en bemagtig word om te
verseker dat die kinders in hulle sorg
kognitiewe stimulering ontvang.

Die "Go Gogo" -program is ontwikkel om
oumas te bemagtig om genoegsame
kognitiewe stimulasie vir die kinders in
hul sorg te bied.
 
Werknemers en vrywilligers van VVA het
opleiding ontvang in die "Go Gogo" -
program. Die program kan nou regdeur
die provinsie uitgerol word om soveel
oumas as moontlik te bemagtig.
 

 
 
 
 
 

emosionele vertroue gebou. Hierdie bou
die kind se emosionele vertroue.
Speelgroepe is toegerus met 'n
verskeidenheid buite toerusting wat
fisiese aktiwiteit aanmoedig. Binne speel
bied 'n ruimte vir kinders om deel te
neem en nuwe aktiwiteite te geniet.
Kreatiewe denke is belangrik vir die
volgende generasie. Om kinders op 'n
ongestruktureerde manier toe te laat om
te speel, sal kreatiewe denke ontwikkel.
Rolspel is ‘n maklike manier vir kinders
om hul verbeelding te ontwikkel. Die
speelgroep is die perfekte plek om meer
mense betrokke te maak in die kind se
lewe. Die speelgroep is die perfekte plek
om meer karakters in die kind se lewe te
bring.
Vrystaat-Versorging-in-Aksie besef die
belangrikheid van speel in 'n kind se
lewe. Die organisasie is betrokke by die
bemagtiging van speelgroepe in gebiede
waar kinders dikwels die slagoffer van
armoede en swak infrastruktuur is. gaan
vennootskappe aan met ander rolspelers
om speelgroepe te help met infrastruktuur
en om dié kinders 'n broodnodige maaltyd
te bied. Speelgroep fasiliteerders word
opgelei om vaardige praktisyns te word in
vroeë kinderjare ontwikkeling. Vrystaat-
versorging in Aksie is daarop gemik om 'n
omgewing te skep waar kinders die
geleentheid het om hul potensiaal te
ontwikkel.

VVA Nuus: Bothaville

Verskeie projekte word aangebied vanuit VVA Bothaville

‘n “Golden Oldies” aand is aangebied waar gaste getrakteer
is met klanke uit die 60’s en 70 jare. Daar is teruggegaan in
tyd en verskeie items van daardie era is gewys. Gaste kon
lekker saam gesels oor hul eie herrineringe.  Die
maatskaplike werker het die gemeenskap ingelig rondom
watter dienste deur die VVA Bothaville gelewer word.  
‘n “Spring Cleaning”projek is geloods en die gemeenskap is
gevra om gebruiksartikels en klere wat nie meer gebuik



 

word nie te skenk.  Die gemeenskap van Bothaville se
hande en harte was oop en verskeie bruikbare artikels is
ontvang. Hierdie artikels is versprei na persone wat nood
ervaar.

Lede van die gemeenskap asook Inwoners van Huis Maranata het ‘n gesellige Kersliedere by
Kerslig geleentheid bygewoon. Die doel hiervan was om die gemeenskap bewus te maak van
die diens wat gelewer word, asook om die inwoners van Huis Maranata te bederf.

Dienslewering aan die gemeenskap het ingesluit ‘n bewusmakingsveldtog in die plaaslike
informele nedersettig oor HIV asook die voorkoming van substans misbruik. Die 16 Dae van
Aktivisme projek is ook ondersteun. Daar is hande gevat met ander rolspelers in die
gemeenskap, bv SAP en plaaslike klinieke.  
Ter afsluiting van die jaar is 40 pleegkinders getrakteer met ‘n kerspartyjie.  Elke kind het
tydens hierdie geleentheid n kersgeskenk ontvang.
 
 

 
 

VVA WORD 110! HOU GERUS
HIERDIE SPASIE DOP VIR

VERDERE INLIGTING
 
 

 

 Meer oor VVA

Visie: ‘n Kwaliteit volhoubare welsynsdiens.
Missie: Versorging, ontwikkeling en bemagtiging van
mense in nood.
Ons Waardes: Empatie, Integriteit, Konfidensialiteit,

 

 

https://www.facebook.com/freestatecare
https://twitter.com/FSCareA
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