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Opvoedkundige Nieuwsbrief Pekénios 

“Wat heb je vandaag gedaan op 

school?”, vraagt u ’s middags 

vriendelijk aan uw oppaskind. Hij 

antwoordt meteen geïrriteerd: “Niets! 

Mag ik nu gaan gamen?” 

 

Elf jaar zijn is niet 
makkelijk 
 

Uw elfjarige oppaskind is sociaal-

emotioneel en lichamelijk uit balans. 

Hij is slungelig, ongecoördineerd en 

prikkelbaar, provocerend en brutaal. 

En soms zelfs bot en gemeen. Hij 

heeft alleen compassie met degene die 

het moeilijk heeft; in de praktijk is hij 

dat vaak zelf. 

 

Een elfjarige is roekeloos en kan 

daardoor minder bewegingsvrijheid aan 

dan een tienjarige. Vol charme kan hij 

u manipuleren en met trucjes een 

schuldgevoel geven. Hij kan ook feilloos 

de gevoelige plek van zijn ouders 

raken. Bij het ophalen, hoort u hem nog 

net tegen zijn moeder zeggen: “Eten 

we nu alweer uit de magnetron!” 
 

Werk aan een goed 
contact 
 

Ook richting u kan uw oppaskind bot 

uit de hoek komen: “Natuurlijk doe ik 

dat niet, stomme idioot!” of "Houd je 

kop!”, als u hem in zijn favoriete tv-

programma durft te storen. Natuurlijk 

moet u hem direct corrigeren.  

 

Maak duidelijk dat je familie en 

vrienden niet uitscheldt en dat zulke 

uitdrukkingen bij u thuis niet worden 

gebruikt. Zet uw oppaskind op zijn 

plaats en benadruk dat u gewend bent 

om op een respectvolle manier met 

elkaar om te gaan. 
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Probeer op andere momenten 

aandacht te besteden aan een goed 

contact. Laat merken dat u een 

speciale band heeft met uw 

oppaskind en dat hij onmisbaar is. 

Toon dat met een high five, een 

opgestoken duim of een blik vol 

warmte.  

Maak uw oppaskind 

medeverantwoordelijk voor de sfeer 

in huis, voor het klaarmaken van het 

eten of voor het gezellig spelen. Dat 

maakt dat hij zich nuttig en 

betrokken voelt en het voorkomt 

dat hij de spanning buitenshuis  

opzoekt. 

 

 

 
Om rekening mee 
tehouden: 
 

•… de helft van de scholieren al eens 

alcohol heeft gedronken? Daarvan 

drinkt 11% gewoonlijk op meer dan 

één dag per week alcohol. Van de 

tieners tussen de 12-16 jaar drinkt 

70% alcohol. Daarvan drinkt 20% 

zo’n 5-10 glazen per keer. 

Kijk voor meer informatie 

opwww.alcoholinfo.nl 

 

• … van de 13-jarigen 7% wel eens 

ooit hasj of weed heeft 

geprobeerd? Dit percentage neemt 

met de leeftijd toe. 

 

•… stelen vaak al op de basisschool 

begint? Met snoep of kleine 

spulletjes, zoals stickers, lipgloss of 

ringetjes. 

 

Extra tip: 

Op deze leeftijd 

gaat uw oppaskind 

eerder liefdevol om 

met dieren en heel 

jonge kinderen dan 

met zijn broer, zus 

of klasgenoten. 


