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Deel  2 van 3  

 

Opvoedkundige Nieuwsbrief Pekénios 

Uw oppaskind komt de klas binnen en 

wil met de poppen gaan spelen en 

hoort: "Nee, jij mag hier niet spelen!" 

 

Geef het goede 
voorbeeld 
 

Het ontbreekt kinderen op deze 

leeftijd nog aan sociaal inzicht en de 

vaardigheid om dingen op een aardige 

manier te zeggen. Maar goed voorbeeld 

doet goed volgen!  

 

Hoe meer aandacht u als gastouder 

heeft voor een vriendelijke omgang, 

hoe eerder uw oppaskind dit gedrag zal 

overnemen. 

 

Het is belangrijk om uw oppaskind 

vriendelijk te corrigeren en op een 

positief spoor te zetten. Maak een 

grapje als hij niet de juiste 

omgangsvorm gebruikt. 
 

Stom versus lief 
 

In de ogen van een kleuter is iemand 

zijn vriend als diegene dezelfde 

spelletjes leuk vindt en hij geen dingen 

afpakt.  

 

Een kleuter plaatst kinderen in 

categorieën, bijvoorbeeld: ‘die is stom 

want hij gebruikt lelijke woorden’ en 

‘die is lief want zij houdt ook van 

prinsessen’.  

 

Maar deze vriendschap is vaak broos. 

Zodra het spel niet loopt zoals uw 

oppaskind dat wil, dan wordt er al snel 

gedreigd: “Als jij dat doet, wil ik niet 

meer met je spelen.” Of: " Dan ben je 

mijn vriend niet meer.” 
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Op deze leeftijd is een kleuter nog 

erg ik-gericht. Vooral het 

eigenbelang telt. En omdat de 

interesses van uw oppaskind zo 

veranderlijk zijn, kunnen ook 

vriendschappen op deze leeftijd 

sterk wisselen. 

 

 

 

 

 
Tips trainen sociale 
vaardigheden: 
 

• Voer gesprekjes met uw oppaskind 

over hoe je met elkaar omgaat. 

Gebruik kinderboeken over 

vriendschap om onderwerpen als 

verliefdheid, boosheid en verdriet 

uit te diepen. 

 

• Vierjarigen helpt u tijdens hun 

spel het beste door op de 

achtergrond aanwezig te zijn, als 

een soort coach. 

 

• Heeft uw oppaskind onenigheid 

met een vriendje? Laat ze samen 

een oplossing bedenken. Hun ideeën 

werken namelijk beter dan de 

ideeën die wij in ons hoofd hebben. 

 

Extra tip: 

De meeste kleuters 

zijn nogal 

wispelturig op het 

gebied van 

vriendschap. 

Bemoeit u zich er 

niet mee, tenzij uw 

oppaskind verdriet 

heeft over een 

vriendje. 

 

 


