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Opvoedkundige Nieuwsbrief Pekénios 

Op deze leeftijd kan uw oppaskind al 

best wat verantwoordelijkheden aan. 

Hij fietst uit school naar u en gaat 

daarna alleen naar een vriendje. Hij 

vergeet echter wel een envelop te 

posten voor u, terwijl hij dat had 

beloofd … 

 

Dat moet je leren 
 

Een tienjarige bekommert zich 

eigenlijk niet om wat er om hem heen 

gebeurt. Het is geen onwil dat hij de 

envelop vergeet, het past simpelweg 

niet in zijn schema. Hij moet leren om 

rekening te houden met andermans 

behoeften en om verantwoording af te 

leggen.  

 

Ook in het verkeer – waar uw 

oppaskind zich op deze leeftijd bijna 

dagelijks in begeeft – is dat van groot 

belang. Nu hij tien jaar oud is, kan uw 

oppaskind eenvoudige, bekende 

fietsroutes alleen afleggen. Maar 

fietsen vergt meer dan alleen de 

pedalen rondtrappen. Voorsorteren en 

inschatten of de weg veilig is 

bijvoorbeeld.  

 

Maak goede afspraken in overleg met 

de ouders van uw oppaskind, waarin u 

vastlegt wat wel en niet is toegestaan 

in het verkeer. 
 

Inspraak 
U mag nu van uw oppaskind verwachten 

dat hij zich aan uw regels houdt. Denk 

echter niet dat hij al uw regels zonder 

meer naleeft. Een tienjarige ziet 

regels als afspraken, die ook 

veranderbaar zijn. En hij heeft oog 

voor de gedachten en principes achter 

de regels. Hij verwacht daarom 

inspraak.  
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Kind 10 tot 11 jaar 

Uw ideeën over wat goed voor hem 

is, trekt hij bij voorbaat in twijfel. 

Zegt u dat lang computeren slecht 

is voor de ogen, dan roept uw 

oppaskind: “Hoezo, wie zegt dat? 

Iedereen in mijn klas zit nog veel 

langer achter de pc!” 

 

Uw oppaskind zoekt naar de logica 

van uw afspraak en wil weten waarop 

u uw oordeel of mening baseert. Hij 

wil best meehelpen in het 

huishouden, als u hem maar mee laat 

bepalen welk klusje hij doet. 

 
 

Tips omgaan met een 
10-jarige: 
 

• Maak goede afspraken en oefen 

‘stel dat-situaties’. Bijvoorbeeld: 

Stel dat je het slot van het toilet 

niet meer open krijgt … Stel dat ik 

naar de winkel ben en er wordt 

aangebeld. 

• Verwacht niet dat uw oppaskind 

zelf de tijd in de gaten houdt als hij 

televisie kijkt of computert. 

Gebruik een kookwekker als 

reminder of zet een timer op de pc. 

• Stelt uw oppaskind zich af en toe 

dominant op? De kans is groot dat 

hij het niet opzettelijk doet; hij 

geeft enkel zijn mening. Leg uw 

oppaskind het verschil uit tussen 

‘ergens een mening over hebben’ en 

‘iets persé willen’. Zo leert hij zijn 

mening los te koppelen van een wens. 

 

Extra tip: 

Om veilig te kunnen 

fietsen, moet uw 

oppaskind het 

volgende kunnen: 

- de snelheid van 

auto’s inschatten 

- op een veilige 

manier links- of 

rechtsaf slaan 

- kijken over de 

linkerschouder en 

tegelijkertijd de 

linkerarm uitsteken 

- groot genoeg zijn 

om over auto's heen 

naderend verkeer 

aan te zien komen 


