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Tipfiche Leeftijdsgericht Werken 

 

 

Leeftijdsgericht werken met je -9-groep 

 
Inkleding leidt tot inleving. Hier ligt het talent van je -9 groep: inleving! Speel hier dus op in door je 
spelen in een thema te gieten en jezelf te verkleden. Zorg eventueel ook voor verkleedkleren voor je 
leden en speel spelen zoals King Glun is zijn Zware Zwaard kwijt of ga met je leden op zoek naar de 
Schat van de Grimgroene Oceaanpiraten. 
 
Geef het goede voorbeeld. Jonge kinderen leren door gedrag van oudere kinderen (en leiding en 
ouders en…) na te doen. Als je ze veel liefde, begrip en warmte geeft, krijg je die in duizendvoud 
terug. Als je onbeleefd bent of hen als irritante wezens behandelt, zullen zij zicht ook zo gaan 
gedragen. 
 
Speel mee, leef je uit! Je -9-leden houden enorm van speelkameraden die meegaan in hun eigen 
fantasie. Luister dus naar de vele vertelsels van je leden en stel vragen. Voor je het weet, ben je een 
pak levenswijsheden rijker, rechtstreeks vanuit een kindermond. 
 
Geef duidelijk grenzen aan maar commandeer niet. Hoe jonger het kind, hoe meer richting het 
nodig heeft. Je mag als leiding je -9 zeker duidelijk maken wat ze wel en niet mogen doen. Leg ook 
zeker uit waarom dat zo is. Wie begrijpt waarom een regel bestaat, is meer geneigd zich er aan te 
houden. Dat geldt zelfs al bij -9 – leden. 
 
Bereid eens een spel niet voor. Je -9 zit bomvol energie en fantasie. Het zou zonde zijn om deze 
niet te benutten. Tijdens een vrij spelmoment waar je enkel wat materiaal voorziet zal je verstelt staan 
hoe je jongste leden zichzelf uren kunnen amuseren. Ideale locaties: speeltuin, bos… 
 
Experimenteer erop los. Je jongste ledengroep zal het spel dat ze speelden op zaterdag of zondag 
niet meer zo goed kunnen navertellen op maandag. Met een beetje geluk weten ze nog of ze het fijn 
of stom vonden. Ideaal dus om te experimenteren met thema’s, zelfverzonnen spelletjes, nieuwe 
locaties, spelmateriaal… Kinderen leven enkel in het ‘nu’. Nu de leiding nog! 
 
Maak aan ouders duidelijk dat hun kinderen vuil zullen worden. Soms hoor je kinderen zeggen ‘ik 
mag van mama niet vuil worden’. Op KLJ is ieder kind vrij om mee te spelen en bestaat de kans dat 
het vuil wordt. Het is je verantwoordelijkheid als leiding om het recht om te spelen van je leden te 
kunnen garanderen. Spreek ouders dus zeker aan over hoe het er bij je KLJ aan toe gaat. 

 
 
 
 


