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Opvoedkundige Nieuwsbrief Pekénios 

Uw oppaskind gaat naar de middelbare 

school. Nu is hij dus een brugpieper (en 

daarbij kan hij best wat hulp 

gebruiken)! 

 

Wees concreet 
 

Als uw oppaskind voor het eerst naar 

de middelbare school gaat, kan hij wel 

een steuntje in de rug gebruiken. Ook 

al heeft hij een onverschillige houding, 

dit is vaak maar schijn.  

 

U helpt uw oppaskind door heel 

duidelijk te vertellen wat u precies van 

hem verwacht. Bepaal – het liefst 

vooraf en samen – welke taken tijdens 

de oppasdagen voor de rekening van uw 

oppaskind komen (een boodschap doen, 

kamer opruimen, thee zetten, …).  

 

Op deze manier voelt uw oppaskind 

zich onmisbaar, gewaardeerd en sociaal 

betrokken bij uw gezin. 
 

…ook bij huiswerk! 
 

Uw oppaskind is op deze leeftijd 

misschien best zelfstandig, maar hij 

heeft wel hulp nodig bij het 

organiseren van zijn huiswerk en het 

productief inzetten van zijn tijd. Want 

muziek downloaden, bellen, sms'en, 

msn'en, filmpjes kijken op YouTube 

zijn vele malen interessanter dan 

huiswerk maken. 

 

Maak concrete afspraken met uw 

oppaskind. Een twaalfjarige heeft een 

hekel aan ondervragingen, 

dreigementen en gepush. Zorg juist 

voor een luisterend oor, belangstelling 

en aanwezigheid; dat werpt meer 

vruchten af.  
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Bespreek met uw oppaskind wat het 

beste moment is om huiswerk te 

maken en zet de vaste huiswerk- en 

relaxmomenten in een planning. Zo 

voorkomt u discussies en blijft het 

gezellig! 

 

 

 
Tips om uw 
brugpieper te helpen: 
 

• Ipod kapot of loopt de printer 

vast? Een goede reden voor uw 

oppaskind om in paniek te raken. 

Bagatelliseer zijn probleem niet 

(zeg dus niet: "Maak je niet zo druk, 

de wereld vergaat niet.").  

Het is beter om met begrip te 

luisteren. Bekijk daarna samen met 

uw oppaskind wat jullie kunnen doen 

om het probleem op te lossen. Op 

deze manier vergroot u zijn 

frustratietolerantie. 

 

• Als uw oppaskind goed is 

voorbereid op een toets, zijn de 

zenuwen vaak minder.  

Vraag of hij: 

- weet hoe lang de toets duurt. 

- weet hoeveel bladzijden hij moet 

leren. 

- weet hoeveel tijd het lezen van 

een bladzijde kost. 

- weet of er open vragen of 

meerkeuzevragen gesteld worden. 

- het onderscheid kan maken tussen 

belangrijke en niet-belangrijke 

leerstof. 

 

Extra tip: 

In deze intensieve 

groeifase heeft uw 

oppaskind minstens 

10 uur slaap nodig. 

Relaxmomenten ’s 

middags zijn dus 

nuttig! 


