Nieuwsflits
1e editie, jaargang 1, februari 2017
Hallo allemaal,
welkom bij de eerste nieuwsflits van de LBjk.
Al ruim een jaar is de LBjk commissie volop in beweging. Dat merken wij onder meer terug aan het
aantal leden dat zich aanmeldt als LBjk lid. Wij zijn blij met jou als lid.
Als lid van de LBjk wil ik jou op de hoogte houden van het reilen en zeilen van de LBjk commissie en
daarvoor heb ik deze nieuwsflits geschreven.
De volgende onderwerpen komen in deze nieuwsflits aan de orde.
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Terugblik op het eerste jaar.
Nadat de oprichting van de LBjk commissie een feit was, was het ook tijd om de daad bij het woord
te voegen.
De LBjk commissie gevormd uit, leden van een alumnigroep Jonge kind specialisten, is aan de slag
gegaan met de missie en visie die de LBjk wil uitdragen. In de stijl van de overige beroepsgroepen
is de website ingericht en een start gemaakt met het schrijven van een beroepsstandaard. Er vindt
regelmatig afstemming plaats tussen de LBBO en de LBjk. Daarnaast zijn de leden aanwezig
geweest op verschillende conferenties en inspiratie dagen. Ook hebben er ontmoetingen plaats
gevonden met andere Jonge kind groeperingen zoals de VJK en de WSK.
Aangezien alle activiteiten op vrijwillige basis zijn en de commissieleden allemaal werken in het
onderwijs, verloopt het proces niet zo snel als dat we zelf zouden willen. Het enthousiasme en de
toewijding zijn groot maar de tijd vaak veel te kort.
De LBjk geeft veel stof tot nadenken, momenten van bezinning zijn nodig om te ontdekken en te
onderbouwen welke richting we aan de LBjk willen geven. Wij ervaren nu al dat we onze visie en
missie verder mogen aanscherpen en de begeleidende rol van de Jonge kind specialist* centraler
wil zetten.
*In de overige informatie verstrekking zal de Jonge kind specialist worden aangeduid met Jks.

Beroepsstandaard
De verschillende beroepsgroepen binnen de LBBO hebben hun eigen beroepstandaard uitgegeven.
Dat voorbeeld wil de LBjk graag volgen.
In de beroepstandaard kun je straks terug lezen aan welke eisen je moet voldoen (en dus ook de
opleidingen) om je als Jks te profileren. Je leest hier straks ook in terug wat de functie van een Jks
allemaal kan inhouden. Al met al hebben wij zo meteen een handreiking voor alle Jks. We zien er
naar uit!
Maar voordat het zover is en de definitieve versie doorgestuurd kan worden naar de uitgeverij,
moeten er nog een aantal onderdelen verder uitgewerkt worden. Onder meer voorbeelden van
functie omschrijvingen en het laten controleren van het boek door verschillende partijen.
Als LBjk willen we natuurlijk kwaliteit leveren en dat kost tijd!

Missie & visie
De missie en visie van de LBjk houdt ons bezig omdat wij (bijna) allemaal als leerkracht werkzaam
zijn en de begeleidende rol binnen het onderwijs maar een klein deel van onze functie is. In veel
praktijksituaties is er geen specifieke rol weggelegd voor de Jks. De Jks vervult vaak haar rol naast
haar taak als leerkracht. Als LBjk willen we deze begeleidende rol meer centraal stellen.
Daarnaast willen we ook zo goed mogelijk omschrijven waar wij als LBjk voor staan en natuurlijk
waar we naar toe willen werken.
Op welke manier kunnen wij als beroepsgroep aan jouw verwachtingen voldoen? Laat het weten
door te mailen naar kantoor@lbbo.nl
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09-03-2017. Commissie vergadering LBjk.
22-03-2017. Conferentie Beter begeleiden met speciaal voor de LBjk, 'Groepsplannen en
spel' door Emilie Groot-Ketelaars in samenspraak met enkele jonge kind specialisten van
de LBjk.
05-04-2017. Congres HJK/AOB. De LBjk zal aanwezig zijn met een stand.
Meer info op www.aobevents.nl
12-04-2017. Commissie vergadering LBjk
10-05-2017. VVE conferentie in Alkmaar, leden van de LBjk verzorgen daar een workshop
over buitenspelen.

BBM
Waar zou jij graag meer over lezen in ons magazine met betrekking tot het jonge kind? Laat het
ons weten via kantoor@lbbo.nl

Tot slot nog één tip, bezoek ook eens onze facebookpagina LBjk: jongekind specialisten.
https://www.facebook.com/groups/191496001257579/
De volgende nieuwsflits zal verschijnen in april 2017, hou de LBBO website en onze FB pagina in de
gaten.
Tot dan, namens de LBjk, Liesbeth.

