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LEREN

Wanneer ouders en de leer
kracht elkaar bekritiseren,
heeft dit nadelige gevolgen voor
de ontwikkeling van het kind.

bezinning na
de vakantie
Thuis & School
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Tekst: Niek De Kruif

BEZINNING NA DE VAKANTIE

In het boek ‘Een Luizenbaan,’ mocht ik
bestuurders en directeuren in het basisonderwijs op een ludieke en zeker luchtige manier laten kijken in de spiegel van
het onderwijs. Over ouders schreef ik
het volgende:
Ook als bestuurder krijg je veel met ouders
te maken. Meestal als er wat loos is. Bij mijn
laatste bestuurdersfunctie in Het Gooi was het
zelfs normaal om eerst de bestuurder te mailen
en daarna de directeur te benaderen. (…)
Ouders zijn een apart ras. Ze hebben een
prinsje of prinsesje op de wereld gezet en verwachten ook van het onderwijs een koninklijke
benadering. Ik chargeer hier opzettelijk, omdat
ik sterk de indruk heb dat het aantal hoog
geborenen aan het toenemen is. (...) Het taalgebruik van de getormenteerde ouder is doorgaans confronterend. Het vergt veel Fingerspitzengefühl om boze ouders weer op de goede
plek te krijgen. En veel tijd. Die investering
loont overigens altijd. Zeker in een persoonlijk
gesprek daalt het niveau van opwinding vaak
naar een aanvaardbaar niveau. Niet iedere
bestuurder kan dit.

H

ier moest ik weer aan denken toen bekend
werd dat een boze vader op 1 juli in
Grootebroek - nét voor de zomervakantie zijn rode Renault Clio door de pui van de school
van zijn zoontje reed om vervolgens twintig
meter verder in de gang tussen de kapstokken
te eindigen. De gang was net leeg, de kinderen
hadden een afscheidsmusical. Reden voor deze
aanslag: zoonlief kwam het volgende cursusjaar
niet in dezelfde groep als zijn vriendje. Het lijkt
een wonderlijke uitzondering te zijn, dat is het niet.

Uit mijn eigen schoolpraktijk een paar beelden:
Een doorgesnoven vader zwaait met een mes
en meent dat dochterlief absoluut over moet
gaan, want anders weet hij me wel te wonen.
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(…) Een andere boze vader kiept, terwijl de
school net volstroomt met kinderen, bij de kleuteringang een complete zandtafel om, die op
millimeters voor de tenen van de kleuterjuf valt.
(…) Of, een andere variant, een vader uit Laren
zwaait met € 500. Of we nou niet samen kunnen
regelen dat zoonlief toch naar het vwo kan?
Tenslotte, als uitsmijter, een moeder in Brabant
komt bij het verwijzingsgesprek in een zwaar
gekrompen outfit melden dat we toch best
samen iets aan de plaatsing van haar dochter
kunnen doen? Het is de Forest Gump variant voor de filmliefhebber.
Ik zou na veertig jaar in de school een boek kunnen vullen met verhalen van ouders die, meestal
om begrijpelijke en altijd emotionele reden, een
aanpassing van de school willen afdwingen.
Of het kind daarmee gediend is, of het kind
gelukkig wordt, of het kind niet gefrustreerd
raakt – het is niet aan de orde. Als vader herken
ik het. Als vakman wijs ik het af. Misschien is
het een goed bezinningsmoment om dit nieuwe
schooljaar te beginnen met begrip voor elkaar.
Voor elkaars verantwoordelijkheden. Voor elkaars
vakkennis. Voor vertrouwen. Dat vertrouwen kun
je zelfs wetenschappelijk een zetje geven. Er
is nog nimmer een kind geweest dat de talenten niet heeft kunnen ontwikkelen. Ondanks of
dankzij de ouders en opvoeders.

Een mooi begin van
het nieuwe schooljaar
gewenst !!!
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Oogartsen
trekken aan
de be

Steeds meer
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kinderen he
bben
een bril nod
ig.
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BIJZIENDHEID

Er wordt steeds meer Netflix gekeken. Ook wordt er veel afleiding gezocht op de
tablet en smartphone. Deze trend was ook al voor coronatijd ingezet. Reden genoeg
dat oogartsen aan de bel trekken, omdat gemerkt wordt dat steeds meer kinderen
een bril nodig hebben. De helft van alle kinderen in Nederland, geboren vanaf 2010,
dreigt bijziend te worden en een deel daarvan kan op latere leeftijd slechtziend
worden, zeggen oogartsen, orthoptisten en epidemiologen.

Kinderogen in combinatie met slechte verlichting
en langdurig nabij kijken, hebben een risico voor
bijziendheid. Het kan de ooggroei, die bij kinderen
nog in volle gang is, verstoren. Beeldschermen
zijn niet de enige boosdoener. Uit studies blijkt
dat kinderen ook eigenlijk te weinig buiten zijn en
daglicht gemist wordt. Daglicht heeft een gunstig
effect op het oog. Bijziendheid is deels genetisch
bepaald, maar is in belangrijke mate ook een
kwestie van een bepaalde levensstijl. Kinderen
spelen minder buiten en belasten hun ogen evenredig veel bij activiteiten binnenshuis.
Het oog werkt als een fotocamera: lichtstralen
komen binnen via het hoornvlies, waarna de pupil
als een diafragma de hoeveelheid licht regelt.
Via de ooglens worden de lichtstralen geprojecteerd op het netvlies en via de oogzenuw gaan
de signalen naar de hersenen om een beeld te
vormen. Ogen moeten zich enorm inspannen om
objecten dichtbij scherp te kunnen zien. Dat doet
het door de lens te buigen, wat accomoderen
wordt genoemd. Als dat vaak en langdurig gebeurt, beïnvloedt dat de groei van de ogen. Het
oog wordt ‘langer’ waardoor het oog zich minder
hoeft in te spannen om objecten dichtbij scherp
te zien. Het gevolg is dat objecten verder weg
waziger worden. Hoe langer het oog wordt, des
te ernstiger de complicaties zijn op latere leeftijd.
Een brilsterkte van -6 op kinderleeftijd geeft 33%
kans op een oogziekte op latere leeftijd.
Bijziendheid, of myopie, is een veel voorkomend
zichtprobleem dat gewoonlijk kan worden ge-
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corrigeerd met een bril of contactlenzen. Als je
bijziend (myoop) bent, is je zicht scherp als je kijkt
naar dingen vlakbij, maar zien voorwerpen verder
weg er onscherp of wazig uit.
Door de veranderende levensstijl in dit computertijdperk is juist bij kinderen waakzaamheid geboden. Een oog is pas rond het 20ste levensjaar
uitgegroeid. De groei van het oog gaat namelijk

Ogen moeten zich enorm
inspannen om objecten
dichtbij scherp te kunnen zien.
Dat doet het door de lens te
buigen, wat accomoderen
wordt genoemd.
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gelijk op met de groei van een mensenlichaam. Je
kunt er dus wat aan doen tijdens het groeiproces,
want op latere leeftijd is de ooglengte niet meer
te corrigeren. Veel daglicht en in de verte kijken
naar objecten op minimaal 3 tot 6 meter afstand
is goed voor het oog. Tenslotte is een relatief
nieuwe bevinding dat zonlicht het stofje dopamine in het netvlies triggert dat de groei van het
oog afremt, waardoor dit een belangrijke invloed
heeft op het ontwikkelen van bijziendheid.
Belangrijk is de 20-20-2 regel. Na elke 20 minuten dichtbij kijken is het belangrijk om even 20
seconden in de verte te kijken. En voor kinderen

Een oog is pas rond
het 20ste levensjaar
uitgegroeid. De groei van
het oog gaat namelijk gelijk
op met de groei van een
mensenlichaam.
Je kunt er dus wat aan doen
tijdens het groeiproces.
Thuis & School

HET NUT VAN EEN CORONAVACCIN
BIJZIENDHEID

is het raadzaam om elke dag minimaal 2 uur buiten
te spelen of ten minste zorg voor voldoende
afwisseling en pauzes tijdens lezen, tablet, smartphone en computergebruik.

Tips:
•	Zorg voor veel daglicht. Zeker voor kinderogen
is het heel belangrijk voor de ontwikkeling van
het oog.
•	Hou voldoende afstand voor een boek (30
- 40 cm.), tablet, smartphone en computerscherm (50 - 60 cm.)
•	Pas de helderheid van je scherm aan naar
gelang het omgevingslicht.
•	Schakel beeldschermen minimaal 1 uur voor
het slapen gaan uit.
•	Neem pauze: elke 20 minuten minstens 20
seconden in de verte kijken en gun je ogen elk
uur nog eens 5 minuten rust en
•	Vergeet niet af en toe te knipperen om droge
ogen te voorkomen.
•	Bestel het gratis Myopie-pakket (informatie
folder en oogtestposter met bijziendheidstest)
van het Oogfonds (https://oogfonds.nl/onderzoek-nieuws/gezonde-kinderogen/myopie/
myopie-folder).
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Wat vind jij belangrijk
voor je kind?

Vind en vergelijk scholen
Thuis & School
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Tekst: Sanne Kwakkelstein, diëtiste en gezondheidskundige

eet
mijn kind
te veel?
In Nederland is 13% van de kinderen tussen de 4 en 17 jaar oud te zwaar. Dit is
alarmerend, gezien overgewicht op jonge leeftijd de kans vergroot dat het kind daar
ook op latere leeftijd last van blijft houden. Daarnaast kan het mentale problemen
veroorzaken, zoals onzekerheid en schaamte, wat het kind kan belemmeren in de
ontwikkeling. Daarom zijn er diverse campagnes georganiseerd, zoals ‘De Gezonde
School’, om zo de gezondheid van kinderen te waarborgen. Ben je benieuwd wat je
zelf kan doen? In dit artikel wat tips.

Thuis & School
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EET MIJN KIND TE VEEL?

Tip 1: Weet wat je kind ‘mag’ eten
Lees je in wat de aanbevolen behoeftes zijn van
je kind. Op de website van het Voedingscentrum kun je de ‘Schijf van Vijf voor jou’ invullen,
deze vertelt hoeveel eten en drinken een gemiddeld kind per leeftijd en geslacht nodig heeft.
Hou hier ook niet te stug aan vast, want ieder
kind is verschillend en een groeispurt en de
activiteiten van je kind hebben hier ook invloed
op. Merk je dat je kind te zwaar wordt, dan is
het verstandig om langs de diëtist te gaan voor
een persoonlijk advies.
Tip 2: Houd ongezond eten uit het zicht
Zien eten, doet eten. Daarom is het heel belangrijk om eens goed de keuken (en eventuele
andere kamers) op te ruimen. Wat zie je als je
de keuken in komt? Zorg dat tussendoortjes zoals koekjes(-trommel), snoep of chips niet in het
zicht staan. Zet in de plaats daarvan een fruitmand klaar. Trek vervolgens wat kastjes open.
Wat is het eerste wat je ziet? Deel de kastjes zo
in, dat je niet direct geconfronteerd wordt met
lekkers. Dit geldt natuurlijk ook voor de koelkast!

Tip 5: Zorg voor afwisseling
Gezond eten kan heel lekker zijn. Maar als je
elke dag hetzelfde eet, ben je er natuurlijk al vrij
snel op uitgekeken. Daarnaast zorgt afwisseling
in graanproducten, groente en fruit ook nog
eens voor een afwisselend pakket van voedingsstoffen.

Tip 3: Vaste eetmomenten
Door vaste eetmomenten te hanteren, leert je
kind wanneer hij of zij kan eten. Dit voorkomt
snaaigedrag door de dag heen. Zorg bijvoorbeeld naast de drie hoofdmaaltijden, ook voor
vaste tijden voor tussendoortjes. Idealiter zijn
dat samen 5-6 eetmomenten.

Tip 6: Drink voldoende
Honger en dorst wordt vaak met elkaar verward.
Toch grijpen we sneller naar wat te eten dan
naar wat te drinken. Zorg daarom dat er bij alle
eetmomenten ook wat te drinken wordt geserveerd. Uiteraard is het wel belangrijk om drinken
te kiezen zonder suikers en vetten. Denk hierbij
aan water (met fruit), light limonade of thee.

Tip 4: Het goede voorbeeld
Een groot deel van wat we als kind aanleren is
geleerd uit voorbeeldgedrag van iemand die je
respecteert. Daarom is het erg belangrijk dat
je zelf ook een gezond voedingspatroon aanneemt, in ieder geval in het bijzijn van je kind.

Deze tips helpen je op weg naar een gezond
voedingspatroon. Daarnaast is het belangrijk
dat je luistert naar de behoeften van je kind.
Ontzeg hem of haar geen eten, maar kies voor
gezond eten!

Thuis & School
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Over jongeren en de effecten van vroegtijdige
(h)erkenning van ME/CVS.

Ben je altijd moe, ook na genoeg slaap, heb je concentratieproblemen, vaak pijn,
kun je steeds moeilijker met je vrienden optrekken en heb je dit al meer dan een
half jaar, dan kan het zijn dat je ME/CVS hebt of ontwikkelt.

Thuis & School
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Tekst: Otto Albrecht, directeur ME/CVS Stichting Nederland

I

n Nederland lijden vermoedelijk 20.000
jongeren aan ME* of in gewoon Nederlands:
het Chronisch Vermoeidheids-Syndroom,
een multisysteem ziekte die vaak progressief verloopt. Maar het merendeel weet dat (nog) niet.
En loopt daarmee het risico op levenslang.
Terwijl juist bij jongeren een tijdige diagnose
en behandeling het verschil kan maken tussen
levenslang ziek of niet. We willen deze jongeren,
hun ouders en zorgverleners helpen bij het (h)
erkennen van ME/CVS bij jongeren.

Volgens ons kan vroegtijdige herkenning,
erkenning en diagnose van ME/CVS veel winst
opleveren. Uit onderzoek blijkt wel dat juist
jongeren véél kunnen winnen bij die vroegtijdige
herkenning. Zij kunnen, met tijdige diagnose en
passende maatregelen, mogelijk nog herstellen
van ME/CVS. En hiermee kunnen we een grote
toekomstige generatie met ME/CVS voorkomen.
Want wat wij hebben en dagelijks ervaren als
ME/CVS-patiënt, gun je natuurlijk niemand. Dit
is extra belangrijk nu Covid-19 heerst en veel
jonge mensen, die Covid hadden en hiervan
weinig of geen klachten hadden, mogelijk in de
toekomst blijvend vermoeid zullen raken en er
uiteindelijk ME/CVS aan over kunnen houden.
Eind dit jaar starten we daarom met een
bewustwordingscampagne voor de signalen
van ME/CVS specifiek gericht op jongeren tot
18 en hun ouders/verzorgers/leerkrachten.
Op social media, in scholen en op andere
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specifieke jongerenplekken willen we bekendheid geven aan de symptomen en gevolgen
van ME/CVS.
Via de nieuwe website www.ziekofniet.nl kunnen jongeren en hun ouders en leraren inzicht
krijgen in de signalen die kunnen wijzen op ME/
CVS. De checklist geeft niet alleen een uitslag
met een inschatting van het vermoeden op ME/
CVS, maar geeft juist ook inzicht in de symptomen en mogelijke herkenning daarvan. De
checklist vervangt natuurlijk nooit de officiële
diagnose door een arts maar kan wel veel mensen helpen om de ziekte en haar symptomen
beter en sneller te leren herkennen.
We hopen met deze campagne zo veel mogelijk
jongeren te bereiken. De invuller van de checklist krijgt zijn/haar antwoorden en totaalscore
per e-mail toegezonden direct na het invullen.
Als uit de test blijkt dat er een vermoeden op

Eind dit jaar starten
we met een bewustwordings
campagne voor de signalen
van ME/CVS specifiek
gericht op jongeren tot 18
en hun ouders/verzorgers/
leerkrachten.

*ME staat voor “Myalgische Encephalomyelitis”
Thuis & School
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ME/CVS is, (zie afbeelding) verwijzen we de
jongere naar de eigen (huis)arts. De checklist
en uitslag kan in dat geval dienen als leidraad
bij het gesprek met de huisarts. Want ook het
grondig en gestructureerd benoemen van klachten en hun onderlinge samenhang/patroon bij
de zorgverlener kan helpen om de diagnose te
versnellen, zo blijkt uit onderzoek.
Met alleen signaleren van het vermoeden op
ME/CVS maken we een belangrijke stap maar
zijn we er natuurlijk nog niet. Daarom willen we
de jongeren helpen met levensstijltips en ervaringen uit de praktijk, van ervaringsdeskundigen,
van volwassenen maar ook andere jongeren met
ME/CVS. Want samen helpen we elkaar.

Thuis & School

En mocht onverhoopt blijken dat je toch ME/
CVS hebt, dan willen we je met tips en adviezen
helpen met de ziekte om te gaan en aan het sociale leven te kunnen blijven deelnemen. Via ons
jongerenkanaal MEetingoint en straks via allerlei
andere social media zullen leeftijdsgenoten met
reeds gediagnostiseerde ME/CVS de jongeren
op sleeptouw nemen en blijven helpen.

Meer weten:
ME/CVS Stichting Nederland
www.mecvs.nl
info@mecvs.nl
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VANOrthopedagoog
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Summer
loss

Het is weer voorbij, die mooie zomer!
Zes weken geen school zijn weer verruild
voor rekensommen. De kinderen en leerkrachten hebben kunnen uitrusten en zijn
vervolgens weer vol goede moed aan het
nieuwe schooljaar begonnen. Zes weken
vrij aan het einde van het schooljaar lijkt
heerlijk. Toch blijkt de zomervakantie niet
alleen maar positieve effecten te hebben.

Thuis & School
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Tekst: Larissa Vogt, Orthopedagoog

Sommige kinderen ervaren de zomervakantie
als weken vol eenzaamheid en verveling. Vaak
zijn dit kwetsbare kinderen waarvan de ouders
weinig of geen middelen hebben om op vakantie te gaan of uitdagend speelgoed te kopen
voor vermaak. Daarnaast is al sinds de jaren
’90 bekend dat kinderen na de zomervakantie
achteruitgang kunnen laten zien in hun schoolprestaties. Dit negatieve effect dat de zomervakantie heeft op de schoolprestaties wordt
ook wel summer loss genoemd. Uit een van de
onderzoeken bleek dat kinderen gemiddeld één
maand aan kennis en vaardigheden verliezen
tijdens de zomervakantie. Dit zijn niet per se de
kinderen met een beneden gemiddelde intelligentie. Uit een onderzoek uit 2019 bleek dat
kinderen met een gemiddelde intelligentie ook
achteruitgang lieten zien.
Duurt onze zomervakantie dan niet veel te lang?
Er zijn ook kinderen die juist tijdens de zomer
vakantie een vooruitgang in hun ontwikkeling
laten zien. Dit wordt vooral gezien bij kinderen uit
zogenaamde sterke gezinnen, die in de zomer
vakantie op reis gaan, naar een zomerkamp
gaan en die uitgedaagd worden om te lezen en
ontdekken. Oostenrijkse onderzoekers vonden
daarnaast dat veel kinderen de achterstand
binnen negen weken na de zomervakantie weer
was ingehaald. Naar hoogbegaafde kinderen en
summer loss is nog weinig onderzoek gedaan.
Tot nu toe lijkt het dat als zij voor de zomer
vakantie goed presteerden, zij dit na de zomervakantie ook zullen doen.
Uit onderzoek blijkt wel dat vakanties cruciaal
zijn voor de cognitieve ontwikkeling van kinderen. Maar dit kan ook een korte vakantie zijn,
van bijvoorbeeld twee weken. Dit is stimulerend voor de hersenontwikkeling en zorgt voor
verwerking van de nieuwe leerstof. En naast
schoolprestaties is er een nog belangrijkere
factor: het welbevinden. Zoals eerder gezegd
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SUMMER LOSS

zijn er kinderen die zich vervelen en eenzaam
voelen, wat een negatief effect heeft op hun
mentale gezondheid. Er zijn echter ook kinderen
waarbij de zomervakantie zorgt voor een betere
stemming door meer sociale activiteiten en het
leren van nieuwe vaardigheden.
Al met al lijkt er nog geen goede onderbouwing
voor het aantal weken zomervakantie te zijn en
is het in de hele wereld dus verschillend. In Italië
hebben de kinderen bijvoorbeeld 13 weken
vakantie. Is het bij ons dus eigenlijk maar kort 😉
Bron: Zomer magazine - Pearson Clinical Benelux

Uit onderzoek blijkt wel dat
vakanties cruciaal zijn voor
de cognitieve ontwikkeling
van kinderen. Maar dit kan
ook een korte vakantie zijn,
van bijvoorbeeld twee weken.
Dit is stimulerend voor de
hersenontwikkeling en zorgt
voor verwerking van de nieu
we leerstof.
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