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Opvoedkundige Nieuwsbrief Pekénios 

Het ene kind praat tijdens een 

spreekbeurt honderduit, een ander 

heeft last van faalangst. Uw achtjarige 

oppaskind is zich inmiddels bewust van 

zichzelf.   

 

Zelfredzaam maar 
afhankelijk 
 

Uw achtjarige oppaskind staat op een 

kruispunt in zijn ontwikkeling. Aan de 

ene kant wordt hij zich sterker bewust 

van het feit dat hij zichzelf moet 

kunnen redden, weerbaar moet zijn en 

voor zichzelf moet kunnen opkomen. 

Aan de andere kant vindt hij het nog 

heerlijk om tegen u aan te hangen. Hij 

heeft uw emotionele steun nog steeds 

nodig. 

 

In de klas en thuis gaat uw oppaskind 

zijn keuzes verantwoorden en zijn 

mening met argumenten onderbouwen. 

Niet voor niets is dit dé leeftijd om 

met spreekbeurten te beginnen. 

Sommige kinderen gaat dit makkelijk 

af, anderen hebben last van faalangst. 
 

 
Hulp bij spreekbeurt 
 

Moet uw oppaskind ook een 

spreekbeurt houden en ziet hij daar 

tegenop? Weet dat u hem niet helpt 

door alle informatie voor hem op te 

zoeken.  

 

Ook adviseren werkt juist 

faalgevoelens in de hand. Het is 

belangrijker om in te gaan op zijn 

twijfels en onzekerheden. 

Zoek dus samen naar oplossingen voor 

datgene waar uw oppaskind bang voor 

is. 
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Zo helpt u uw 
oppaskind ook: 
 

Ter voorbereiding van een 

spreekbeurt kunt u een stappenplan 

gebruiken: 

 

• stap 1: Noteer samen alles wat 

uw oppaskind al weet en gelezen 

heeft. 

 

• stap 2: Laat hem vragen 

bedenken over het onderwerp. 

 

• stap 3: Laat hem hoofdstukken 

maken met behulp van korte blokjes 

tekst. 

 

• stap 4: Vraag uw oppaskind de 

tekst hardop voor te lezen. 

 

• stap 5: Oefen en neem de 

spreekbeurt als het kan met de 

videocamera op. 

 

• stap 6: Bekijk de video en 

bespreek wat goed gaat en wat nog 

moeilijk blijkt. 

 

• stap 7: Oefen nog een keer en 

vraag of hij er klaar voor is. 

 

Extra tip: 

Kan uw oppaskind 

een extra steuntje 

in de rug 

gebruiken? Een 

steentje in zijn zak 

waaraan u een 

boodschap verbindt 

(bv. dit gaat je 

zeker lukken) kan 

helpen. 


