Dagverslag 21-5-2019: Een bezoek aan Fredersdorfer Strabe.
Vanmorgen hebben we een opvang in Friedrichshain
bezocht. Deze wijk ligt in voormalig Oost-Berlijn. De wijk zelf
is de laatste jaren erg in opkomst en staat bekend om het
culturele aanbod, clubs, enz. Een hippe plek om te wonen.
Het Kita dat we vandaag bezochten, staat goed bekend in de
wijk. We werden hartelijk
ontvangen door Claudia
Barton, de manager, en Lisa, PM-er. Er zijn dagelijks 210
kinderen aanwezig. Er werken 31 PM-ers, 4 huishoudelijk
medewerkers (inclusief kok) en er zijn 2 managers (per 100
kinderen, 1 manager). Deze opvang is geopend van 6:30 17:30 uur. Belangrijk kenmerk: ze hebben de grootste tuin van
alle kinderopvangcentra die aan deze organisatie zijn
verbonden: 4000 m2! Binnen heeft elke groep twee ruimtes,
waarin gebruik gemaakt wordt van lage tafels met bijpassende
stoelen. Deze meubels zijn er in drie verschillende hoogtes. De
PM-ers zitten op verstelbare, verrijdbare krukjes. Ook in deze
Kita zagen we veel materiaal van Emmi Pikler, zowel in
groepsruimtes als in speelgangen.
Er waren vandaag 11 PM-ers afwezig door ziekte (6), studie (2) of
vakantie (3). Vervanging bij ziekte is hier slecht (niet) geregeld. Hierbij is
ook nog de grootte van het Kita van belang; op het Kita van vandaag
wordt iemand pas structureel vervangen als er 6 weken aaneengesloten
2 PM-ers ziek zijn. Momenteel wachten er in Berlijn nog 5000 ouders op
een plek op de opvang, 70-80% van deze ouders heeft een kind van ca. 1
jaar oud. In augustus start een nieuw kinderopvang jaar. Er is dan een
wenperiode van 3 tot 4 weken. Deze is bestemd voor kind én ouder. Dit
Berlijnse wenmodel gebruiken alle Kita die wij deze week bezoeken.
Wij mochten vandaag mee met een groep kinderen
die na de zomervakantie start op een basisschool.
Deze school biedt drie wenmomenten aan: 1x
knutselen, 1x voorlezen en 1x sporten. Vandaag was
het voorlezen aan de beurt. Er werd een goed half uur
voorgelezen aan de groep door kinderen uit de derde
klas (bij ons groep 5). Na een minuut of tien zag je de
eerste kinderen afdwalen... Terug op het Kita kregen
wij een rondleiding van Lisa en daarna hebben we nog
een tijd over van alles zitten praten met Lisa en
Claudia. Het was weer een leuke, informatieve dag.
Caroline Cogenbach en Rozanne Prins.

