Help!
Hoe leer ik mijn
kind kiezen?
I  



  

vindt u een speciaal katern. Met info
en handige tips over vaardigheden
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die uw kind zowel thuis als op school
goed van pas komen.
TEKST: ANNELIES WIERSMA (COMMUNICATIETRAINER, CURSUSLEIDER DEUGDENPROJECT EN AUTEUR VAN HAAL HET BESTE UIT JE KIND EN JEZELF; OPVOEDEN MET
DEUGDEN) M.M.V. MARIEKE ORRIËNS (PEDAGOGE EN CURSUSLEIDER DEUGDENPROJECT) EN SJOUKJE V.D. KOLK (COMMUNICATIEDESKUNDIGE EN AUTEUR VAN KIEZEN
IS EEN KUNST, SIMPLIFYLIFE.NL). BEELD: STUDIO BAJO

De HELP! FORMULE stimuleert
de samenwerking tussen thuis
en school. Met een katern in elk
magazine en een bijbehorende
ouderbrochure en ouderavond.
Komende thema’s: optimisme,
verantwoordelijkheid en
concentreren.
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Loopt uw kind vast bij schooltaken? Zo helpt u het op weg:
 Zorg dat de huiswerkplek opgeruimd is.
 Help met overzicht: Wat moet je wanneer afhebben?
Waar begin je mee?
 Leer uw kind het werk op te delen in stukjes. Zo is er telkens
iets ‘af ’ en dat geeft grip.
 Laat uw kind niet achter elkaar doorgaan maar regelmatig
stops inplannen.
 Laat uw kind zélf doelen stellen. Gaat hij voor een ‘voldoende’
of voor ‘goed’? Hoeveel tijd, inzet en doorzettingsvermogen is
daarvoor nodig?
 Sta samen stil bij wat goed gaat, wat nog moeilijk is en wat uw
kind nodig heeft om door te kunnen.
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helpt u Struisvogels bij het nemen van verantwoordelijkheid en
doelgericht werken.
Tips voor Struisvogels

        

Bedenk van tevoren je beloning.
Vraag om hulp als kiezen een keer
niet lukt; dat kan net het zetje geven dat je nodig hebt.

Goede keuzes

 type kiezer uw kind ook

is, kiezen gaat makkelijker als
hij zijn gedachten en gevoelens erover op een rijtje heeft.
Met het 7-stappenplan van het
Deugdenproject leert u uw Pieker
Prins(es), Rupsje Nooitgenoeg
of Struisvogel goede keuzes te
maken.

7 stappenplan
1.      ‘Wat is je proStabiele
omgeving
bleem bij het kiezen?’ Open
el het concentratieverp#&
vragen nodigen uw kind uit
mogen van kinderen deels
vrijuit te vertellen. Gesloten
biologisch bepaald is, wil dat
vragen, oordelen of adviezen
niet zeggen dat ze het niet kunsluiten de deur.
nen leren. U kunt zorgen voor
gunstige omgevingsfactoren. Als
een kind opgroeit in een stabiele
en¢£¤¥¦§¦¨
veilige omgeving kan het zijn
volle aandacht op andere dinmet deugden
gen, zoals school, richten.
Het Deugdenproject wordt in
meer dan 95 landen gebruikt.
De belangrijkste tips:
Deugden helpen ouders om kindeQ Geef het goede voorbeeld.
ren op te voeden tot respectvolle,
Houd zelf ook uw hoofd bij
sociaal vaardige en gelukkige
de dingen die u doet.
mensen. Op scholen helpen ze
Q Stel duidelijke regels en wees
om een cultuur te scheppen waar
consequent.
je voor elkaar zorgt. Meer info:
Q Maak oogcontact als u iets
opvoedenmetdeugden.nl, actonuitlegt, geef één opdracht tevirtues.nl en deugdenproject.nl.

gelijk.

2. Schep stilte:  onderbreken,
niet redden, geen raad of advies.
3.          Wat,
Hoe en Wanneer. Help uw
kind ontdekken hoe het zelf
over iets denkt en voelt: ‘Wat
maakt de keuze zo moeilijk?’
4. Let op lichaamstaal: wat ziet,
hoort, voelt uw kind? Benoemen wat u ziet helpt uw kind
gevoelens te erkennen: ‘Ik zie
dat je het spannend vindt’.
5.    ¡ele afweging te
maken: ‘Wat voelt voor jou als

Q Check of de boodschap is

aangekomen, laat uw kind
deze herhalen.
Q Zorg voor rustmomenten in
de dag: lezen, spelletje, kletsen.
Q Een duidelijke dagindeling
geeft rust in het hoofd van
uw kind.
Q Wees niet bang voor verveling,
het is de voedingsbodem voor
nieuwe creativiteit en daarna
uren geconcentreerd spelen.
Q Zorg dat uw kind regelmatig
(liefst buiten) beweegt en
gezond en gevarieerd eet. Beperk suiker: te veel verhoogt
de afgifte van cortisol (stresshormoon) wat de concentratie
vermindert. Energierepen en
-drankjes vol suiker werken
juist averechts.

het juiste?’, ‘Wat betekent je
keuze voor anderen?’
6.    ©   ¡   e integreren en tot een conclusie te
komen: ‘Wat is nu duidelijk(er)
geworden?’, ‘Hoe voelt je
keuze?’
7. Benoem deugden: ª« zie hoe
enthousiast en gemotiveerd je
bent’. Dat bevestigt de kracht
in je kind en geeft zelfvertrouwen.
Deugden die helpen kiezen
 ©  zet keuzes op een

Q Zorg dat uw kind voldoende

slaapt.
Q Helpen bij het structureren en

plannen van huiswerk.
Q Geef uw kind voldoende échte
en volledige aandacht.

rij, bekijk wat er te kiezen valt.
Tevredenheid: neem genoegen
met genoeg.
Dankbaarheid: wees blij dat je
vrijheid van keuze hebt.
Verantwoordelijkheid: vallen de
keuzes binnen de toegestane
grenzen?
Matigheid: beperk het aantal
keuzes.
Standvastigheid: sta achter een
keuze als die eenmaal genomen
is.
Aanvaarding: accepteer de keuze
en de consequenties.

q)),4)+

Mussen kunnen zich van alle
dieren het langst concentreren.

Muggen daarentegen zijn berucht
om hun korte aandachtsspanne.

De gemiddelde aandachtsDoetips die concentratie vereisen:
Q Samen puzzelen, Memory of
een balspel doen.
Q Elkaar raadsels opgeven.
Q ‘Ik ga op reis en neem mee…’
Q Je kind groente laten snijden
of aardappels laten schillen.
Q Zacht en langzaam praten in
plaats van steeds harder en
sneller.

Leermomenten

 # ; ;& !  #!

spanne van een volwassene is 20
minuten, van een 2-jarige
5 minuten.
Muziek leidt toch af bij huiswerk:
het vertraagt het werktempo en
de verschillende geluiden verstoren de concentratie (onderzoek
universiteit van Wales 2010).
De vetzuren in vette vis (makreel,
tonijn, zalm) hebben een positieve invloed op de concentratie.
Voor niet-viseters zijn visoliecapsules een optie.

voorbeeld geeft qua concentratie
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Help!
Hoe leer ik mijn
kind kiezen?

Regels helpen
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beslismomenten en wordt het
leven voor uw kind (thuis en op
school) overzichtelijker. Regels
geven duidelijke en veilige grenzen aan: iedereen weet waar hij
aan toe is. Ze helpen moeilijke
situaties voorkomen en zorgen
dat uw kind weet waarbij het
wel of niet iets te kiezen heeft.
Voordeel van regels is dat je
maar één keer een keuze hoeft
te maken.
Regeltips
Q Leg uit waarom iets wel of
niet mag zodat uw kind zich
realiseert waarom de grens
belangrijk is.
Q Wees consequent. Een kind
leert er niets van als het de
ene keer wel met zijn vieze
schoenen naar binnen mag en
de volgende dag niet.
Q Over de grens of verkeerde
keuze? Bied uw kind de mogelijkheid een fout te herstellen of goed te maken.

Q Benoem deugden die u in uw
kind ziet. Uw kind krijgt een
positief zelfbeeld en is gemotiveerder regels te accepteren.

Zakgeld, sport,
studiekeuzes…

ÄÅ¯ ÅÆÇ¯± ÆÈ ·É»ÇÊ hoe meer

keuzes en verantwoordelijkheid.
Maak tot een jaar of 4 keuzes
overzichtelijk. Bied 2 keuzes
aan. Zo leert uw kind kiezen en
een tactische en duidelijke aanpak voorkomt machtstrijd:
’Je kunt kiezen uit de rode of
blauwe trui’, ‘Klim je zelf uit
bad of zal ik je tillen?’
Op de basisschool komen kin-

deren voor grotere dilemma’s te
staan: ‘Wie nodig ik uit op mijn
verjaardag?’, ‘Welke onderwerp
kies ik voor m’n spreekbeurt?’
Mooie leermomenten: ‘Wat
maakt dat je aan Jip denkt, je
speelt toch haast nooit met
hem?’, ‘Over welk onderwerp
wil je zelf ook meer weten?’
Zak- en kleedgeld zijn prima
middelen om uw kind de gevolgen van keuzes te laten ervaren
en aanvaarden: kies je voor het
één, dan moet je iets anders
laten. Geef je meteen alles uit,
dan kun je niet sparen voor iets
duurders.
Eenmaal op de middelbare

school kiest uw kind steeds
meer zelf maar heeft uw hulp,
feedback en grenzen nog hard
nodig. Stel vragen, denk mee
en wees duidelijk wie waarover
de uiteindelijke beslissing (nog)
neemt: hij of u als ouder? Geef
uw kind het besef mee dat keuzes altijd worden beïnvloed door
anderen: ‘Kies je die dure broek
omdat je ‘m zelf mooi vindt of
omdat je erbij wilt horen?’
Met vallen en opstaan wordt uw
kind steeds kiesvaardiger. Dat
komt goed van pas tegen de tijd
dat hij zelf gaat kiezen voor een
studie, stage, op kamers, bijbaan, lening…

¼½ ¾¿ÀÁÀÂÁÀ ÃÁ½
niet kon kiezen
Welke jurk zal ze vandaag aandoen? Gaat ze op de fiets of met
de koets? Tot 13 maart 2011 is over
het boek De koningin die niet kon
kiezen (€ 13,95, leopold.nl) een
tentoonstelling in het Gemeentemuseum Den Haag. Behalve prentenboeken bekijken is er van alles
te doen: bijvoorbeeld een spel
waarbij kinderen testen hoe ze
keuzes kunnen maken. Ook thuis
kunt u dit boek gebruiken om met
jonge kinderen (5+) te praten over
kiezen.
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Gratis brochures over deugden!

Extra
voor scholen
met een schoo
labonnement

Heeft uw school een abonnement op dit magazine
voor alle ouders van de school? Dan kan de school
gratis HELP! Brochures over deugden als zelfvertrouwen,
rekening houden met anderen en samenwerken voor alle
ouders downloaden via www.ouders.net > ledenpagina.
Vraag ernaar op school!

