Het online magazine voor ouders met schoolgaande kinderen

NUMMER 3, 2020

Thuis &
School
Samen voor het kind

Het nut van een coronavaccin

Wie dit leest is geen analfabeet

Hoe leer ik mijn kind denkvaardigheden

Kindermishandeling

Zomerse shakes
boordevol informatie, nieuws en inspiratie voor thuis & school

Tekst : Christien de Vries – Onderwijskundige en ambulante begeleiding

LEREN

Thuis & School

Het online magazine voor ouders met schoolgaande kinderen
Een uitgave van ouderorganisatie OUDERS VAN WAARDE
www.ouders.net

Thuis & School

2

INHOUD

In deze
editie
Thuis &
School

04

10

04	
Hoe leer ik mijn kind
denkvaardigheden?
10	
Wie dit leest is geen
analfabeet
12	
Het nut van een
coronavaccin
16

Kindermishandeling

18	
Zomerse shakes

12

16

Thuis & School

18

3

Tekst: OUDERS VAN WAARDE

Hoe
leer ik
mijn kind
denk
vaardigheden?
Thuis & School

4

Tekst: OUDERS VAN WAARDE

HOE LEER IK MIJN KIND DENKVAARDIGHEDEN?

Wat zijn denkvaardigheden?
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Waarnemen en analyseren
Nauwkeurig zijn
(Ruimtelijke) relaties leggen
Gegevens verzamelen
Systematisch zoeken
Etiketteren: alles een naam geven
Vergelijken
Selecteren en elimineren
Tijdsoriëntatie
Classificeren
Plannen
Veronderstellingen maken
Logisch denken
Verbreden

’Mmm, pannenkoeken!’
Je zou het misschien niet zeggen, maar een
activiteit als pannenkoeken bakken vergt behalve
enige kracht en behendigheid ook heel wat
denkvaardigheden. Ga maar na:
Snappen dat een pannenkoek wordt gemaakt
van beslag, dat op zijn beurt weer bestaat uit
meel, eieren en melk.
Bedenken wat je verder nodig hebt: schaal,
litermaat, garde, lepel en koekenpan.
Plannen: hoeveel pannenkoeken eten we per
persoon, hoeveel heb ik dus nodig, hoe laat
moet ik beginnen als we om zo laat eten en hoe
houd ik de pannenkoeken warm?
Nauwkeurig zijn: het recept goed lezen,
afwegen en omkeren.
’Als-dan’ relaties leggen: als het beslag te dik
is dan moet er melk bij en als het vuur te hoog
staat dan brandt de pannenkoek aan.
Concentreren: hoeveelheid beslag in de pan,
vuur controleren en de pannenkoek netjes op
de stapel laten glijden.
Tjonge, er moet veel. Toch lukt het de meeste
kinderen uiteindelijk een goede pannenkoek te
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bakken. Maar elke ouder weet dat zoiets niet
zonder begeleiding gaat. Stap voor stap de
handelingen in goede volgorde uitvoeren vergt
nadenken, oefening, tijd en aandacht.
Ouders die op zo’n manier thuis regelmatig de
denkvaardigheden van hun kind thuis prikkelen,
leggen een stevige basis voor de ontwikkeling. Want kunnen ‘plannen’, ‘netjes werken’
en ‘doordenken’ helpen enorm bij het leren op
school.
Ik kan alles leren!’
Het begint ermee dat u de moeite neemt om
samen met uw kind aan de slag te gaan: nu tijd
en moeite, later veel plezier. En ook dat u erin
gelooft dat uw kind het allemaal kan leren. Dat
laten zien begint al heel vroeg. Uw kind heeft
uw liefdevolle stimulering en ondersteuning hard
nodig. Hersenen groeien van liefde! Merkt u dat
uw kind het leuk vindt om iets onder de knie te
krijgen, besteed er aandacht aan. Dat bevordert
het zelfvertrouwen: ‘Ik kan alles leren’.
Het is handig als uw kind de volgorde automatiseert: eerst goed kijken, dan denken en dan
doen. Van nature zijn kinderen geneigd alles
meteen te gaan doen. Soms is dat ook prima:
leren door experimenteren, door vallen en opstaan. Maar soms geeft het meer bevrediging
als je wat richtlijnen krijgt die tot betere resultaten
leiden. Want na 3 aangebrande pannenkoeken
houdt je kind het echt wel voor gezien.
Alarmknop ‘uit’
Zodra je kinderen krijgt ben je gebrand op
veiligheid: kruik niet te warm, traphekje dicht en
medicijnen hoog in de kast… Maar voor het ontwikkelen van denkvaardigheden is er een ander
soort veiligheid nodig. Namelijk de emotionele
veiligheid van het weten dat je ouders onvoor5

waardelijk van je houden en er geen onverwachte
nare dingen gebeuren. Dan kun je als kind de
alarmknop op ‘uit’ houden en je aandacht richten
op het spelend ontdekken en oefenen van vaardigheden. Als je weet dat een foutje niet erg is,
stout doen vergeven wordt, hulp vragen altijd
mag en dat je ouders er altijd voor je zijn, dan
kunnen je hersenen zich helemaal richten op de
cognitieve (= verstandelijke) ontwikkeling.
Uitdaging
Daarvoor heb je natuurlijk nog wel het een en
ander nodig aan uitdagend speelgoed, leesvoer,
knutselmateriaal, ruimte en beweging. Kortom:
een veilige leeromgeving waarin van alles te
ontdekken, beleven en proberen valt. Maar
zonder volwassenen die dingen in je gezichtsveld plaatsen, er een naam aan geven, je prijzen
om je inzet en je helpen als iets niet lukt, kom je
minder ver dan je eigenlijk kunt.
Maar let op: ouders die alles voordoen en het
wel even voor hun kind regelen belemmeren de
ontwikkeling. De boodschap is dan namelijk: ‘Jij
kunt het nog niet zelf’. Ouders die daarentegen
het initiatief bij het kind laten, een oogje in het
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Als je weet dat een foutje niet
erg is, stout doen vergeven
wordt, hulp vragen altijd
mag en dat je ouders er
altijd voor je zijn, dan kunnen
je hersenen zich helemaal
richten op de cognitieve
(= verstandelijke) ontwikkeling
zeil houden en alleen ingrijpen wanneer dat nodig
is, geven juist een gevoel van bekwaamheid.
Spelstrategieën
Soms is het lastig de balans te vinden tussen
te weinig en te veel helpen. Een goede manier
om de interactie in evenwicht te houden zijn
spelletjes. Spelletjes hebben spelregels en daar
moet je je allebei aan houden, zodat er genoeg
initiatief bij het kind blijft liggen. Toch moet je
ook hier je kind de tijd geven zijn eigen strategie
te bepalen en het spel binnen de regels op een
eigen manier te spelen.
Veel spelletjes zijn expres ontworpen om
bepaalde denkvaardigheden te bevorderen.
6
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Ze hebben een aantrekkelijke vormgeving en
spelen in op thema’s die kinderen leuk vinden.
Bovendien oefenen ze denkvaardigheden die
van pas komen bij het schoolse leren. Denk aan
Memory. In allerlei uitvoeringen te vinden: dieren,
Dick Bruna- of Disneyfiguren, auto’s, sport,
bloemen. Behalve dat je er goed bij moet opletten en de kaartjes netjes moet neerleggen, doet
het een beroep op denkvaardigen als vergelijken
en ruimtelijke ordening. Maar ook logisch denken:
je voordeel leren doen met foute of nog niet
gedraaide kaartjes. Omdat kleine kinderen beter
in Memory zijn dan volwassenen, zorgt het ook
nog eens voor bekwaamheidsgevoelens.
Daarnaast bevorderen spelletjes sociale vaardigheden als op je beurt wachten en tegen
mislukkingen kunnen. Allemaal kwaliteiten die
bij het oplossen van problemen (ook bij schoolvraagstukken) bruikbaar zijn. Het is natuurlijk
wel de bedoeling dat je dan als je (niet expres!)
van je kind verliest het goede voorbeeld geeft.
Internetspelletjes
Er zijn allerlei denkspelletjes op internet te vinden.
Ze kosten weinig of niets, in tegenstelling tot
echte spelletjes in een doos die best prijzig
kunnen zijn. Nadelen:
•	Je kind zit de hele tijd in dezelfde houding en
verkeerde belasting van nek- en oogspieren
ligt op de loer.
•	Er komt heel wat onrustige reclame voorbij
voordat je kunt spelen.
•	Je speelt deze denkspelletjes in je eentje; er
is geen interactie met ouders of vriendjes.
•	Basisschoolkinderen zitten per dag al gauw
zo’n 1,5 uur achter de computer.
Ouders van kinderen tot 12 jaar hebben nog
grote invloed op de keuze van spelletjes die op
de computer gespeeld worden. Vooral jonge
kinderen vinden leerzame spelletjes erg leuk.
Speel de spelletjes zelf ook, zodat u er een
vorm van samen spelen van kunt maken of
erover kunt praten. Stimuleer denkspelletjes en
stel een tijdslimiet in.

Thuis & School

’Echte’ spellen
Het leuke van echte spellen is dat kinderen
kunnen manoeuvreren en manipuleren met
materialen in allerlei vormen en hoedanigheden:
•	
De onderdelen zijn vast te pakken en hebben
verschillende eigenschappen: plat, rond,
hoekig, transparant, zwaar of licht. Er zitten
bewegende delen aan, de stukjes passen al
dan niet in of op elkaar. Het spel is van hout,
karton of kunststof in leuke kleuren.
•	Je kunt er mee passen en meten, stapelen,
bouwen, schuiven of puzzelen.
•	Spelonderdelen zijn er in allerlei varianten:
poppetjes, fiches, kaartjes, dobbelstenen met
stippen of kleuren of plaatjes, pionnen, balletjes, blokjes, schijfjes en insteekfiguren…
•	Daarmee worden behalve de motoriek ook
denkvaardigheden gestimuleerd als vergelijken, patroonherkenning, ruimtelijke inzicht,
logisch denken, selecteren en elimineren,
analyseren en combineren van eigenschappen en relaties leggen.
•	Omdat de uitvoering en spelregels telkens
verschillen kan er overdracht plaatsvinden
naar andere situaties. Juist bij het samen
spelen liggen daar kansen voor ouders:
‘Hebben we dat eerder gedaan?’, ‘Waar kom
je dat nog meer tegen?’ en ‘Hoe heb je dat
de vorige keer opgelost?’
•	Kinderen krijgen tijdens het spelen de kans
hun eigen strategieën te testen om het
binnen de gestelde regels zo goed mogelijk
te doen. Dan is het ook leuk om het op te
nemen tegen je vriend(innet)jes.
7
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En verder?
Naast spelletjes doen kunt u uw kind in de opvoedpraktijk van alledag op veel manieren denkvaardiger
maken. Hierbij 5 aandachtspunten:
1.	Help focussen Leer uw kind goed te kijken en
bewust zijn aandacht ergens op te richten: ‘Kijk
eens tussen al die soorten of je ook de schelpjespasta ziet liggen’ of ‘Komt er een auto aan van
links, van rechts?’ Denken begint met eerst alle
gegevens goed in je opnemen. Dat geldt ook voor
ouders: focus op uw kind en zie wat hij bedoelt.
2.	Geef betekenis Geef uw kind de kans te ontdekken wat waardevol is en kwaliteit heeft door
zelf enthousiast te zijn over bijvoorbeeld de
mooie vormgeving van een spelletje, over hoe
leuk het is om het samen te spelen. Als iets
geen betekenis heeft voor uw kind zal hij zich er
verder niet in verdiepen.
3.	Stimuleer doordenken Vraag door naar de
werkelijkheid/de reden achter wat je ziet. ‘De
plant hangt slap, hoe zou dat komen?’, Iemand
komt kletsnat binnen: ‘Wat is er gebeurd?’,
‘Soms zie je de zon en de maan tegelijk; hoe
kan dat?’, ‘Gisteren hadden we een groot
strand en nu maar een smal strookje; hoe is
dat mogelijk?’ Onzichtbare oorzaak, zichtbaar
gevolg. Denkvaardigheden: veronderstellingen
maken en logisch nadenken.
4.	Creëer bekwaamheidsgevoel Kinderen zijn
succesverslaafd. Ze willen herhalen wat ze
goed kunnen. De uitdaging is om een opgave
telkens een klein stapje ingewikkelder aan te
bieden, zodat uw kind kan voortbouwen op het
bestaande en net genoeg uitdaging heeft om
het spannend te houden. Maar ook zelf kan
zien hoe het na een foutje wél moet, zodat het
zijn strategie aan kan passen en voor een eigen
succeservaring kan zorgen. Goed kijken en vergelijken, relaties leggen en conclusies trekken.
5.	Reguleer gedrag Wie gaat er mee zwemmen?
Je zoon zit al in de auto. ‘Zeg, denk eens even
na. Heb je alles bij je?’ ‘Huh?’ ‘Wat heb je
nodig om te gaan zwemmen?’ ‘O ja: badtas,
zwembroek, handdoek, geld, shampoo, kam…’
Eerst denken, dan doen.

Nodig op school
Denkstrategieën waar uw kind op school veel
aan heeft: nauwkeurig waarnemen, de aandacht
richten (wat is dit, uit welke onderdelen bestaat
het), eerst denken (wat weet ik al/heb ik eerder
gehad, waar lijkt dit op) en dan doen, vergelijken
(wat is hetzelfde, wat is anders).
Als uw kind wat ouder wordt komt denken vanuit
de andere kant om de hoek kijken: inschatten
wat de strategie van de ander is om daar op
vooruit te lopen. Soms moet je juist samenwerken
om te winnen en ook dan moet je kunnen denken
vanuit de ander om duidelijk te maken hoe je
het beste samen op kunt trekken om het doel
te bereiken.

Denkstrategieën prikkelen
•	Bekende denkspelletjes: ‘Zoek de 10
verschillen’, ‘Ik zie ik zie wat jij niet ziet’
en andere raadseltjes, Mikado, Sudoku,
Domino, Memory, Rush Hour, Twister,
Halli Galli en Kapla.
•	Hang niet te snel de redder-in-nood uit.
Geef uw kind de kans zelf na te denken
over oplossingen. Ga desnoods op uw
handen zitten, houd 10 tellen uw mond
en wacht eens af.
•	Toont uw kind tekenen van aangeleerde
hulpeloosheid (‘Ik weet het niet’, ‘Ik kan
het niet’) dan is het tijd om uw eigen
‘begeleidingsvaardigheden’ te veranderen.
Ga er vanuit dat uw kind het wél zelf kan
en help hem op weg: ‘Wat zie je?’, ‘Wat
is dat?’, ‘Waar denk je dat het voor is?’
of ‘Hoe denk je dat het werkt?’
•	Maak duidelijk dat succeservaringen niet
te danken zijn aan het toeval, maar aan
de eigen inzet van uw kind.

Bron: Groeien doe je samen, E. van Doorn
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Wanneer ouders en de leer
kracht elkaar bekritiseren,
heeft dit nadelige gevolgen voor
de ontwikkeling van het kind.

WIE DIT LEEST… IS GEEN
ANALFABEET… /
De kinderen bleven thuis. Bijna allemaal. En in de ogen
van menig opvoeder véél en véél te lang. Alle juffen en
meesters - vooral de digibeten - werkten zich een slag in
de rondte om huiswerk te regelen en om online verbindingen
te onderhouden met hun leerlingen. Dat lukte hier en daar
en soms ook helemaal niet.
Thuis & School
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E

én van de opvallendste conclusies van de
uitgevallen onderwijstijd is dat er gedurende
die periode vele duizenden kinderen ‘kwijt’
waren. Je kunt dus ‘kwijt’ raken als kind. Ik moet
bekennen dat ik zelf als kind daar menigmaal
positief van heb gedroomd, maar dit terzijde.
De AVS (Algemene Vereniging van School
leiders) heeft het zelfs precies uitgerekend:
‘Het gaat om 5.640 leerlingen.’ De minister van
onderwijs droeg oplossingen aan. Hij stuurde
de inspecteurs (die geen werk hadden) en
bijzondere opsporingsambtenaren (boa’s) op
pad om te zoeken. Minister Slob zei het letterlijk
in een interview met RTLNieuws: ‘Ga door met
zoeken!’
Ondertussen kregen de kinderen thuis les van
de eigen vader en/of moeder. Of de opvoeders
enige kennis hadden van pedagogiek, didactiek,
ontleden, de tachtigjarige oorlog of moderne
wiskunde, was geen voorwaarde. Ouders waren
er ter ondersteuning, zo was de bedoeling.
Die bedoeling was niet realistisch. Kinderen in
deze virustijd zijn onzeker. Zoeken structuur en
bevestiging. En krijgen die vooral op school,
bij een meester of juf die voor dit prachtige
ambacht heeft gestudeerd. Nu heb je dan
ouders… bij gebrek aan beter.
De onzekerheid en zelfs platte paniek, kwam de
afgelopen periode boven tafel bij de kinderen
die ouders hebben die zelf moeite hebben met
lezen, schrijven en rekenen. Met laaggeletterde
ouders. Ook die hebben kinderen en nu werd
er ineens óók een beroep gedaan op juist die
ouders. Dat ging niet goed. Als kind kun je dan
maar beter twee maanden ‘kwijt’ raken en de
schade later inhalen. Denk niet dat het een futiel
probleem is. Stichting Lezen en Schrijven
berekende dat 2,5 miljoen mensen van 16 jaar
en ouder moeite hebben met simpel lezen,
schrijven en rekenen. Dat is één op de zes
mensen boven de 16. Nog een feitje: Meer dan
de helft van die 2,5 miljoen mensen is autochtoon. Het idee dat laaggeletterdheid vooral
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voorkomt bij mensen met een niet westerse
achtergrond is dus niet correct.
Van die 2,5 miljoen mensen is een geschat
aantal van 250.000 mensen analfabeet. Wat zijn
voor die groep ouders de afgelopen maanden
stressvol geweest. Je kunt je kind niet helpen en
vaak weet de buitenwacht ook niet dat je analfa
beet bent. En omdat een en ander samengaat
met een gebrek aan digitale vaardigheden, is de
Coronapandemie voor heel veel Nederlanders
een veel groter probleem dan het virus alleen.
Een probleem dat nu via de achterdeur een
aantal huizen is binnengekomen. En ja, dan kun
je ook als ouder beter een tijdje ‘kwijt’ zijn.
Nu zijn de kinderen weer naar school. Hele of
halve dagen; samen met broertje of zusje - of
niet - en vaak zonder alle vriendjes of vriendinnetjes. Naar schatting worden er zo’n vijftig
duizend kinderen nog thuis gehouden, net als
2% van alle leerkrachten.
Als pedagoog voel ik de plicht en de druk om
uit te zoeken waarom ouders en kinderen ‘kwijt’
waren. Als er sprake is van analfabetisme of
laaggeletterdheid, dan zou ik het telefoon
nummer van Stichting Lezen en Schrijven doorgeven. Als deze crisis een deel van dit verstopte
probleem kan oplossen, komt er toch nog iets
goeds uit voort. Bel 070 - 302 26 60.
Veel taal gewenst!
PS: Meer scherpe observaties in het boek ‘een
luizenbaan’ via www.eenluizenbaan.nl
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het nut van
een
CORONAVACCIN
Het is niet makkelijk om een vaccin tegen het COVID-19 virus te ontwikkelen.
Wel wordt er over de hele wereld hard gewerkt aan een vaccin. Normaal gesproken
duurt het maken van een vaccin lang, omdat je de effectiviteit en veiligheid moet
kunnen aantonen.

Zulke studies kosten tijd
Een vaccin is heel welkom, maar het moet wel
veilig zijn voor gebruik op volwassenen en
kinderen. De normale manier om een vaccin te
ontwikkelen is het virus opkweken in een laboratorium, het te inactiveren en vervolgens dit dode/
verzwakte virus of virusonderdeeltje in te spuiten
samen met een stofje dat het immuunsysteem
activeert. Een alternatief is om een klein virusdeeltje te isoleren en deze in te spuiten om het
immuunsysteem te activeren. Op beide manieren
kan blijvende bescherming worden geboden.
Alleen al het opkweken kan soms maanden
duren. Vervolgens moet het virus getest worden,
allereerst op proefdieren. Dit wordt gedaan om
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de veiligheid te testen, waarbij men let op de
zuiverheid, kwaliteit, dosis, vorm en effectiviteit.
Daarna kan het pas op gezonde proefpersonen
worden onderzocht om ook daar de veiligheid te
testen. Tenslotte moet het vaccin goedgekeurd
worden door het College voor de Beoordeling
van Geneesmiddelen en dan pas begint de
massaproductie. Iedereen is het er wel over eens
dat de coronacrisis geen normale omstandigheid
is en het maken van een vaccin tegen dit virus
veel sneller moet, maar de vraag is of dat ook
kan. Een andere vraag wordt of dit virus zich gaat
muteren, waardoor een ontwikkeld vaccin niet
of minder effectief gaat zijn om de gemuteerde
versie te bestrijden.
12
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1
Een kleine hoeveelheid dode of geïnactiveerde bacterieof virusdeeltjes worden in je lichaam gespoten

2
Je lichaam maakt antistoffen aan om de bacterie- of
virusdeeltjes te bestrijden.

3
Als later echte ziektekiemen je ooit aanvallen,
beschermen de antistoffen je.

De directeur van het Centrum Infectiebestrijding
van het RIVM pleit daarom naast het ontwikkelen
van een vaccin om groepsimmuniteit op te
bouwen. Hoe meer mensen immuun zijn voor
het virus, hoe minder het virus kans heeft om
zich te verspreiden. Met groepsimmuniteit bouw
je als het ware een beschermende muur om
kwetsbare personen (zie plaatje 2).
Iedereen die in aanraking is geweest met het
virus maakt afweerstoffen aan. Door het meten
van die afweerstoffen in het bloed weten ze
hoeveel mensen uit onze bevolking in aanraking
zijn geweest met het virus. Voor dit onderzoek
zijn duizenden mensen uitgenodigd uit het hele
land en van alle leeftijdsgroepen. Het onderzoek
wordt een aantal keren herhaald. Na elke ronde
komen ze meer te weten over de opbouw van
groepsimmuniteit in de bevolking. Ook onderzoeken ze hoe lang die afweerstoffen in het
bloed blijven en/of ze van goede kwaliteit zijn.
Groepsimmuniteit is bereikt als zo’n 60% van
de bevolking immuun is geworden voor dit virus.
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Lagere immuniteitsgraad
Dit percentage ligt lager dan de 95% immuniteit bij andere virale ziektes zoals bijvoorbeeld
mazelen. Dat komt - hoe gek het ook klinkt - dat
dit virus minder besmettelijk is dan die bij de
mazelen. Dat weten ze op basis van de karakteristieken van de overdracht van het virus.

Hoe meer mensen immuun
zijn voor het virus, hoe
minder het virus kans heeft
om zich te verspreiden.
Met groepsimmuniteit
bouw je als het ware een
beschermende muur om
kwetsbare personen.
13
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Het ontwikkelen van een vaccin voor dit virus is
best wel bijzonder. Normaal gesproken is dat
niet nodig. De term corona is een verzamelnaam
voor virussen die meestal een infectie aan je
bovenste luchtwegen ontwikkelen. Maar dit
nieuwe virus Covid-19 nestelt zich ook in de
longen (de lagere luchtwegen). Dus ook de
omgeving waarin het virus terecht komt, speelt
een rol. De bovenste luchtwegen (neus en keel)
zijn echt een andere omgeving dan de onderste
luchtwegen (longen). In de bovenste lucht
wegen is de temperatuur bijvoorbeeld lager
dan in de longen. Dat kan wel een paar graden
schelen. Sommige virussen, zoals het griepvirus,
kunnen zich goed vermeerderen bij een lagere
temperatuur. Door het verschil van locatie is dit
virus veel gevaarlijker dan een normale verkoudheid, doordat een ontsteking van de longen
zich ernstiger presenteert dan een verkoudheid.
Daarom is een vaccin naast groepsimmuniteit
belangrijk, omdat de samenleving nog niet
immuun is voor dit virus.
Een vaccin moet besmetting voorkomen
Een goed vaccin dient twee doelen: bescherming
tegen de ziekte en voorkomen dat de ziekte
wordt overdragen aan een ander. Daarvoor
moet het vaccin ook in de bovenste luchtwegen
werken. Want door het niezen kun je namelijk
het makkelijkst mensen besmetten. Het is
makkelijker om een vaccin te maken dat alleen
infecties van de lage luchtwegen voorkomt dan

Nederland kiest voor het
scenario om het virus
maximaal te controleren.
Dat betekent dat we er
samen voor zorgen dat
mensen zich houden aan
de hygiëneregels en dat we
afstand tot elkaar houden.
Thuis & School
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een vaccin dat ook werkt tegen infecties van de
bovenste luchtwegen. Dus als je groepsimmuniteit wilt ontwikkelen, moet je ook het aantal
besmettelijke mensen verlagen. En dat lukt weer
alleen met een vaccin dat infecties in de bovenste
luchtwegen voorkomt.
Het is daarom van cruciaal belang zowel voor
de diagnostiek als voor de analyse mensen
te testen die het virus hebben gehad. Pas na
die analyse kan in dieren getest worden of het
vaccin bescherming biedt. En als dat zo is dan
moet het vaccin vertaald worden naar de mens.
Maar bovenal moet het vaccin veilig zijn en geen
bijwerkingen veroorzaken. Ook zijn er onderzoeken
naar medicijnen, oftewel antivirale middelen
tegen dit virus. Het verschil tussen een medicijn
en een vaccin is dat een medicijn alleen wordt
toegediend als je ziek bent. Een vaccin voorkomt dat je ziek wordt en biedt een levenslange
bescherming tegen dit virus.
Het virus maximaal controleren
Nederland kiest voor het scenario om het virus
maximaal te controleren. Dat betekent dat we
er samen voor zorgen dat mensen zich houden
aan de hygiëneregels en dat we afstand tot
elkaar houden. Social distancing zorgt ervoor
dat mensen elkaar minder makkelijk kunnen
besmetten. Zo kan het virus zich minder snel
verspreiden en smeren we de ziekte uit over een
langere periode. Dat leidt tot een geleidelijke
verspreiding, onder groepen die het minste
risico lopen. Dit heeft meerdere belangrijke
voordelen: de meeste mensen krijgen alleen
lichte klachten en herstellen zelf van het virus,
de zorg raakt niet overbelast, zodat er steeds
voldoende capaciteit is om mensen de behandeling te geven die nodig is zo ook op de
Intensive Care afdelingen en mensen kunnen
immuun worden, zodat het virus steeds minder
kans krijgt om anderen ziek te maken.
Een vaccin ontwikkelen kost tijd, dus tot dat het
er is: blijf vooral je handen wassen, houd 1,5
meter afstand en blijf de adviezen van het RIVM
opvolgen!
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Wat vind jij belangrijk
voor je kind?

Vind en vergelijk scholen
Thuis & School
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Tekst: Larissa
OUDERSVogt,
VANOrthopedagoog
WAARDE

kindermishandeling
Door corona zitten gezinnen gedwongen
thuis. Dit zorgt voor extra spanning,
wrijving en irritatie. Daarnaast ontbrak de
sociale controle, doordat scholen,
kinderopvang en sportclubs voor lange
tijd gesloten waren. Hierdoor waren er
grote zorgen over een toename van
huiselijk geweld en kindermishandeling.
Thuis & School
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Tekst: Larissa Vogt, Orthopedagoog

Nu de kinderen weer naar school gaan, zijn de
zorgen over kindermishandeling niet weg.
Gemiddeld zit er in elke klas één kind dat
slachtoffer is van kindermishandeling. De
gevolgen van verwaarlozing en mishandeling
zijn groot en het is daarom belangrijk dat leerkrachten er alert op zijn. Het is voor leerkrachten
niet eenvoudig om erachter te komen of een
kind mishandeld wordt. Er zijn echter wel signalen die hierop kunnen duiden. Let bijvoorbeeld
extra op als jonge leerlingen:
- Bang zijn en zich terugtrekken
-	Contactproblemen hebben met andere
kinderen
- Negatieve aandacht vragen
-	Lichamelijke klachten hebben (buikpijn,
lusteloos) of blauwe plekken
- Ongelukkig of depressief zijn
-	Verseksualiseerd en grensoverschrijdend
gedrag vertonen
- Verzuimen of regelmatig te laat komen
-	Plotselinge gedragsveranderingen vertonen
(stiller of juist agressiever)
In de puberteit kunnen de signalen veranderen.
Als leerkracht moet je dan alert zijn wanneer
jongeren:
- Spijbelen
- Een terugval hebben in hun schoolprestaties
- Faalangstig zijn
- Overgewicht krijgen of anorexia
- Negatieve aandacht vragen
-	
Suïcidaal gedrag vertonen of hier opmerkingen
over maken
- Drugs of overmatig alcohol gebruiken
Wanneer een leerkracht het vermoeden heeft
van kindermishandeling, gaat de meldcode
kindermishandeling en huishoudelijk geweld in
werking. Deze meldcode is sinds 2013 ingesteld
en helpt beroepsprofessionals zorgvuldig te
handelen als zij vermoeden dat een leerling te
maken heeft met huiselijk geweld, een verslaafde
ouder, verwaarlozing of mishandeling.

Thuis & School

KINDERMISHANDELING

De meldcode bestaat uit vijf stappen:
1. In kaart brengen van de signalen
2.	Overleggen met een (deskundige) collega
en/of eventueel (anoniem) met Veilig Thuis
3. Gesprek met ouders/verzorgers/kind
4.	Wegen: 5 vragen (vermoeden) geweld of
kindermishandeling beantwoorden (deze zijn
onder andere op internet te vinden onder de
naam ‘afwegingskader meldcode’)
5.	Beslissen: melden bij Veilig Thuis en hulp
verlenen?
Zoals eerder gezegd is het belangrijk om signalen
van verwaarlozing en geweld vroeg in kaart
te brengen. Leerkrachten hebben hierin een
cruciale rol. En ja, je vermoeden van mishandeling uitspreken kan heftig zijn. Praat er daardoor
over in je team en zorg dat men op de hoogte is
van de meldcode. Op die manier kan er op tijd
actie worden ondernomen en kunnen kinderen
geholpen worden.

Wanneer een leerkracht het
vermoeden heeft van kinder
mishandeling, gaat de
meldcode kindermishande
ling en huishoudelijk geweld
in werking.
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Tekst: Sanne Kwakkelstein, Diëtiste

zomerse
shakes

Waarschijnlijk viert een groot deel van Nederland de vakantie dit jaar gewoon in eigen
land. Hoewel het jammer is dat we dit jaar niet met z’n allen op een tropisch eiland
zitten, kunnen we het thuis natuurlijk ook gezellig maken! Deze shake-en smoothie
recepten helpen een handje bij het creëren van zomerse sferen.

Thuis & School
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ZOMERSE SHAKES

Tekst: Sanne Kwakkelstein, Diëtiste

Aardbeiensmooth
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- Woamtekrommmer
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- K itroensap ter/appelsap zonde
- C ventueel wa iker
n
- E egevoegd suermeloen denekrta, tduaren.
to je aan wat ische temp e even op
A
• lsnk je aan troopthie waan jeajar waterde t deze smo tranden. M lekker, het
Me Caribische s dan alleen ium en
de loen is meer in ijzer, kal en komme amelijk rijkatermeloen el vocht,
is n amine C. W en beide ve n zeker kan
vit mer bevatt rmere dage geeft het
kom je op de wa citroensap rsterkt
dat ruiken. Het smaak en ve jzer.
geb wat extra pname van i
net endien de o
bov
Mix en matc
h–
door een be
etje creatief
te
zijn met de
ingrediënte
n
creëer je de
lekkerste
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moothies,
helemaal na
ar eigen we
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Zo maak je
ze nog
lekkerder d
an op
vakantie!
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EIWITRIJKE AARDBEIENSMOOTHIE

- Diepvries aar
- Magere kwarkdbeof ien
hurt
- Jus d’orange (zondeyogr toe
oegde suikers)
- Eventueel melk om de smgev
oot
hie wat dunner
te maken
• Eiwitten geven ons energie en aminozuren.
Aminozuren zijn bouwstenen van ons
lichaam en daaromde erg
In magere yoghurt of kwbelarkangzitrijkteninreldeatigroefei!
veel eiwitten en
rom heel geschikt
voor door de smootzijnhiedaa
.
De
orange zorgt
voor een boost aan vitaminejusCd’(ma
ar gebruik
niet teveel; het bevat ook veel suiker
r
diepvriesfruit te gebruiken, is deze sms).ootDoo
hie
lekker verkoelend op een warme dag.

GEZONDE CHOCOLADE MILKSHAKE

- Bevroren ban
- Kwart avocadoaan
- 2 dadels (gewe in lauwwarm water)
- Eetlepel cacaopekt
- Melk naar smaakoeder
- Optioneel: een el pindakaas
• Het romige van lep
nille-ijs, boots je in deze
shake na door bevvaror
aan en avocado te
gebruiken. Daarnaast engeeban
ft
de
avocado een
nootachtige smaak, zonder de ove
nd te
nemen. Avocado’s en bananen zijn rha
rijk
kalium. Door de gezonde vetten en voeaan
gs
vezels in deze smoothie, verzadigt dezedin
goe
en functioneert het ook prima als ontbijt d
(eventueel nog wat havermout toevoegen).
Tip:
op een warm
e dag kun
je smoothies
ook in
een ijsvormp
je gieten
en invriezen
. Deze zijn
een stuk gez
onder dan
de raketjes e
n
calippo’s uit
de
supermarkt!
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ENERGIEDRANKJES

