
 
Kind 6 tot  7 jaar  

Deel  2 van 3  

 

Opvoedkundige Nieuwsbrief Pekénios 

Uw oppaskind is gemiddeld een uur per 

dag bezig met de tv, internet of de 

(spel)computer en beleeft daar veel 

plezier aan waarschijnlijk. En u? 

 

Neem zijn angsten 
serieus 
 

Voor uw zesjarige oppaskind is het 

moeilijk om realiteit en fantasie van 

elkaar te onderscheiden. Daardoor kan 

hij midden in een serie ineens boos van 

de bank opspringen als zijn 

televisieheld het onderspit delft. 

 

Het stadium van de denkbeeldige 

krokodil onder zijn bed is nu voorbij. 

Op deze leeftijd gaan de 

nachtmerries/enge dromen van uw 

oppaskind over figuren die hem 

achterna zitten. Zo kan zelfs een 

bekende piratenpuzzel in een 

vertrouwde omgeving ineens de 

oorzaak zijn van heftige angst.  

 

Doe deze angst niet af, met een ‘stel 

je niet aan…’. Volg liever zijn angst en 

vraag wat hij nodig heeft om de 

piraten de baas te blijven. 
 

Houd het bespreekbaar 
 

Langzaam maar zeker neemt de 

computer het over van de televisie. 

Groei mee met uw oppaskind en 

probeer de ontwikkelingen op 

computer- en gamegebied een beetje 

bij te houden.  

 

Een zesjarige zit gemiddeld ruim een 

uur per dag achter de computer en tv. 

In eerste instantie is vooral gamen 

(spelletjes spelen) populair.  

 

Zodra uw oppaskind kan lezen en 

schrijven, wordt het ook spannend om 

Beeldschermvermaak 

Inhoud 
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Spelenderwijs de letters leren1 
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Tips: ondersteun de stap  1 

Extra tip 1 

Kind 6 tot 7 jaar 

te e-mailen. Daar zitten weinig 

risico’s aan vast. Maar als uw 

oppaskind ook gaat msn’en en 

internetten is dat niet zonder 

gevaar.  

Houd goed in de gaten welke sites 

hij bezoekt en wat hij precies doet. 

En maak duidelijke afspraken over 

de computertijd. Zet bijvoorbeeld 

de kookwekker op 15 minuten en 

complimenteer uw oppaskind als hij 

volgens afspraak zelf de pc uitzet.

 

Tips verantwoord 
beeldschermgebruik 
 

• Zet de pc in de woonkamer, zodat 

u er zicht op heeft. Leer uw 

oppaskind dat hij een wachtwoord 

nooit aan een vriendje mag geven. 

Benadruk ook dat informatie, zoals 

een foto, die je op het internet 

achterlaat niet meer te wissen is. 

 

• Er bestaat ‘parent control-

software’, maar u kunt ook gewoon 

zelf de websites selecteren die u 

als gastouder veilig en verantwoord 

vindt. Plaats deze in de 

favorietenmap van uw oppaskind. 

 

• Doseer de tv- en gametijd door uw 

oppaskind 3 of 4 knikkers te geven. 

Eén knikker staat voor 15 minuten. 

Speelt of kijkt een ander mee, dan 

moet ook hij één van zijn knikkers 

inleveren. 

 

Extra tip: 

Computergames 

hebben ook 

voordelen. Ze doen 

een beroep op het 

reactievermogen, 

de behendigheid en 

op een goede oog-

handcoördinatie. 

Daarnaast 

stimuleren ze de 

creativiteit en 

flexibiliteit 

 


