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CENTRO EDUCATIVO GOLONDRINAS 

VERSLAG VAN DE ACTIVITEITEN EERSTE SEMESTER 2016 

 

ONTWIKKELDE ACTIVITEITEN 

De activiteiten in de eerste helft van 2016 worden binnen 4 programma’s doorgevoerd:  

A. Cognitieve en psychosociale ontwikkeling  

B. Lichamelijke ontwikkeling/opvoeding en gezondheid 

C. Voeding 

D. Veiligheid en oppas/verzorging  

A. Cognitieve en psychosociale ontwikkeling  

Educatieve ruimtes en kleurrijke lokalen aanbieden die het leren en het leervermogen 

bevorderen.   

Integrale aanpak van de ontwikkeling van het kind, competitie en educatieve begeleiding, 

waarbij het talent en de potentie van kinderen basis is.  

Kinderen wordt geleerd dat iedereen gelijke rechten heeft. Daarbij baseren ze zich op 

zelfwaardering (selfesteem), zelfvertrouwen en onafhankelijkheid (proactividad: je mag 

zijn wie je bent). 

Informatie over gezonde voeding wordt gegeven door de koks. De verstrekking van 

schoolmaaltijden wordt gesponsord door Save The Children, SEDEGES en de 

gemeente.  

Ontwikkeling van taalvaardigheden, zintuigen en bevordering van de culturele tradities. 

Kinderen krijgen ook les in cultuur en tradities. Belangrijke dagen zoals ‘dag van het 

gezin/familie’ worden gevierd. 

Educatieve bijeenkomsten en thuisbegeleiding waar nodig. Het niveau van de ouders is 

vaak laag en ze zijn weinig bewust van belang voorschoolse begeleiding. Met dit 

programma willen ze de ouders meer betrekken. Bijvoorbeeld met de methode: Mi Primer 
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Libro (mijn eerste boek). Maar ook informatie over ‘geweldloze’ communicatie thuis. Ook 

over herkenning huiselijk geweld, zowel bij ouders als bij kinderen. 

Presentielijst 

Mnd 
Nuevo Milenio Golondrinas Pagador 

Inschrijvingen Nieuwe Vertrokken Inschrijvingen Nieuwe Vertrokken 

Mrt 37   2 37   5 

Apr 35 4 4 32 2 2 

Mei 35 3 3 32 1 2 

Jun 35 2 3 31 1 1 

  46 9 12 41 4 10 

 

 

 

 

Reden van vertrek 

Reden van vertrek Nuevo Milenio 
Golondrinas 

P. 

Naar basisschool  2 5 

Verhuisd 3 2 

Familiaire omstandigheden 2 1 

Economische reden 5 2 

 

Dan worden een aantal problemen rond onderwijs en mogelijke oplossingen gegeven: 

O.a. over sociale ongelijkheid, lage scholing van ouders en economische verschillen. 

Er zijn dus 46 kinderen 

aanwezig, 12 zijn vertrokken 

en er kwamen 9 nieuwe 

kinderen bij.  

41 kinderen ingeschreven, 10 

kinderen gestopt en 4 nieuwe. 

Gemiddeld waren er dus 32 

kinderen aanwezig.  
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Vooral in Nuevo Milenio zijn economische problemen oorzaak dat weinig kinderen naar 

de centra gaan. In Golondrinas Pagador is die situatie iets beter 

B. LICHAMELIJKE ONTWIKKELING EN GEZONDHEID 

Lichamelijke ontwikkeling bij binnenkomst is gering, later beter. Is del van het 

programma.  

Volgens de schaal van Nelson Ortiz worden de psychosociale groei en ontwikkeling 

bepaald.  

   

 

 

 

Gezondheid 

Gaat vooral om gewicht en lengte als indicatoren van gezondheid. 
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Porcentajes Desarrollo Psicosocial 
Golondrinas Pagador 

Van de 35 kinderen bevindt zich 49% 

van de kinderen in de risicogroep en 

34% heeft een achterstand. 85% is dit 

jaar nieuw ingeschreven . Een daarvan 

heeft het Syndroon van Down. 

De 31 niños/as,  el 58 % presenta 

retraso y 16 % esta con retraso en su 

desarrollo 
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Gewicht en lengte - Centro Infantil Nuevo Milenio: 

     

 

 

Gewicht en lengte - Centro Infantil Golondrinas Pagador: 

  

Inentingschema 
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Van de 35 kinderen heeft 20% een te 

laag gewicht (ondervoed) en 28% 

overgewicht. 

20% van de kinderen is te klein.  

Van de 31 kinderen blijkt 42% geen 

goede voeding te krijgen (zijn te zwaar 

of te licht).  

23% van de kinderen is te klein voor de 

leeftijd die ze hebben. 
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66 kinderen hebben aan alle inentingen volgens het inentingsboekje deelgenomen. Twee 

kinderen hebben geen boekje omdat ze uit andere delen van het land komen. Maar 

moeders zeiden dat de kinderen volledig op schema ingeënt zijn.  

Ontworming en bijvoeding (vitamines en mineralen)  

Bij medisch onderzoek krijgen ze ontwormingsmiddelen, vitamine A en kinderen met een 

laag gewicht ontvangen een behandelplan voor supplementen (Chispitas, Nutribebe, 

etc.).   

Medische controle  

Ook de begeleidsters controleren de gezondheid van de kinderen en attenderen de 

ouders als ze een ziek kind vermoeden. Johann Chambi, een jongen van 4 jaar met 

syndroom van Down krijgt speciale aandacht.  

Ongeluk preventie en gezondheidsvoorlichting  

Er is een soort risicokaart gemaakt i.s.m. een deskundige van Save The Children. Er is 

een vlucht- en evacuatieroute en er zijn nooduitgang bordjes geplaatst. Ook worden er 

rampoefeningen gehouden.   

C. VOEDING 

Er is een volgsysteem van voeding en voedsel en gezondheid.  

D. PROTECTIE EN ZORG 

Gaat weer over ongeluk preventie, onzekere situaties, geweldloze communicatie en 

samenleving, goed doen, best practices, bescherming van het kind en preventie 

kindermishandeling. Daarvoor hebben  ze contacten met de kinderbescherming 

(kinderrechtenorganisatie), geven ze voorlichting aan ouders en proberen kwetsbare 

kinderen en mogelijke schendingen in de gaten te houden.  

 


