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Opvoedkundige Nieuwsbrief Pekénios 

Uw tienjarige oppaskind is inmiddels te 

groot voor het servet, maar nog steeds 

te klein voor het tafellaken. Al vindt 

hij dat zelf misschien niet. 

 

Onafhankelijkheid 
 

Hoewel uw oppaskind op deze leeftijd 

nog lang niet volwassen is, wil hij wel 

voor vol worden aangezien. Hij wenst 

vooral niet op dezelfde kinderlijke 

manier benaderd te worden als zijn 

jongere broertje of zusje! 

 

Een tiener is uit op onafhankelijkheid. 

Hij trekt zijn eigen plan en heeft er 

moeite mee om zich aan afspraken te 

houden. Huiswerk wordt vergeten, zijn 

jas slingert nog op het schoolplein en 

zijn kleding scheurt tijdens het 

buitenspelen. Leeftijdsgenoten worden 

steeds belangrijker en hun invloed 

groeit. Ze steunen elkaar door dik en 

dun.  

 

Als uw oppaskind samen met zijn 

vrienden kattenkwaad heeft 

uitgehaald, is het moeilijk om de 

waarheid te achterhalen. Hij is bang 

voor straf of vergelding. 

 

Blijf respectvol 
 

Wilt u dat uw oppaskind zijn verhaal 

eerlijk opbiecht en dat blijft doen? 

Reageer dan niet verontwaardigd of 

met een boze preek. Dat ontmoedigt 

uw oppaskind om de volgende keer 

weer de waarheid te vertellen. Beloon 

zijn eerlijkheid juist met positieve 

aandacht. 

 

Vermijd iedere vorm van ironie en 

bespotting en verval niet in 

moraliseren. Zeg dus niet zoiets als: 

“Ja, ja, je dacht toch niet dat ik je op 
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je blauwe ogen geloof?” Of “Hoe kun 

je nou zoiets stoms doen, je weet 

toch dat haarlak brandbaar is!”. Ook 

al bent u erg geschrokken, houd 

rekening met uw oppaskind die moet 

leren omgaan met goed en kwaad. 

Als u respect toont, blijft jullie 

vertrouwensband intact. 

 

Dat betekent overigens niet dat u 

geen straf hoeft te geven! Als u uw 

oppaskind echter eerst de kans 

geeft om zijn verhaal te doen, voelt 

hij zich gerespecteerd en gehoord. 

Zijn straf zal hij dan begrijpen en – 

zij het mokkend – accepteren.

 
 

Om rekening mee 
tehouden: 
• Zorg dat u geloofwaardig blijft. 

Kunt u het verhaal niet verzwijgen 

voor de ouders van uw oppaskind? 

Leg dit dan aan hem uit. Kijk of u er 

samen uitkomt en spreek af hoe u 

het zal aankaarten bij zijn ouders. 

• Juist de dingen die verboden zijn, 

zijn op deze leeftijd in trek. 

Sigaretten roken is spannend; 

stiekem een sigaret bemachtigen en 

een afgelegen plekje vinden, geeft 

uw oppaskind een kick. 

• Verkering en ‘die is op die’ zijn het 

gesprek in de klas! Maar dat alles is 

nog erg onschuldig. Tegenwoordig 

laat een geheime liefde een crush 

(liefdesbriefje) achter op je 

Hyvespagina (Hyves is een populaire 

internetsite voor kinderen boven de 

16 jaar, die als communicatiemiddel 

wordt gebruikt). 

 

Extra tip: 

Op deze leeftijd 

verandert het 

uiterlijk van 

meisjes. Sommigen 

krijgen nu zelfs al 

borstjes en 

beginnen met 

menstrueren. De 

lichamelijke 

veranderingen bij 

jongens ontstaan 

wat later, 

gemiddeld vanaf 

hun twaalfde jaar. 


