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KINDEREN IN ARMOEDE

Stichting SIRE, die gaat over de ideële reclame in onze polder, vraagt indringend
aandacht voor de armoede waar Nederlandse kinderen in leven. Dus niet kinderen in
vreselijke landen met veel te dunne armpjes, lethargische blikken en maandenlang
vlak voor het avondeten terugkerende filmpjes met een bedel hulpvraag. Die filmpjes
doen, na ver over de houdbaarheidsdatum heen te zijn, maar weinig meer bij mij. Je
stompt af als de voice-over duizend keer zegt dat het bijna te laat is voor het in beeld
gebrachte kind. Dan is het waarschijnlijk te laat.

Z

Nederlandse
kinderen leven
in armoede
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o’n SIRE reclame over ons eigen land grijpt
je wél aan, want het komt zo dichtbij. En dan
de cijfers: 1 op de 13 kinderen in ons land
leeft in armoede. Omgerekend zou het gaan om
2 kinderen per klas in Nederland. Dat is extreem
veel en ontoelaatbaar, dunkt me. Maar dan: SIRE
spreekt over 251.000 kinderen. Mevrouw Kaag
van D66 spreekt in de media vlak voor de verkiezingen over 260.000 kinderen. Een verschil van
9.000 brengt mij er toe om te onderzoeken waar
het nu over gaat, want SIRE spreekt ook nog
over de gevolgen van armoede. Kinderen kunnen
niet meer naar sportclubs, niet meer op schoolreisje en kunnen geen cadeautjes meer kopen
voor de verjaardag van klasgenootjes. Ze worden sociaal buitengesloten. Als net afgezwaaid
schoolbestuurder van 20 Christelijke scholen in
Het Gooi kan ik vast melden dat kinderen altijd
mee mochten met onze schoolreisjes. De kosten
werden nooit inzet van discussie tussen kind,
ouders en school. En ik weet dat dit landelijk vaak
usance is (scholen die dit niet doen hebben een
diep gebrek aan pedagogische kennis). Voor wat
betreft de sportclubs (lees de Tweede Kamerstukken hierover) bestaat er sinds januari 2017
en extra uitkering voor alle Nederlandse gemeenten van
€ 85.000.000 per jaar. Geld dat bestemd is voor
kinderen die achter de feiten aanhollen en zo een
gemeentelijke bijdrage kunnen ontvangen voor
sportclubs, sportkleding, contributies en culturele
activiteiten. Misschien is het niet genoeg, maar
het is geen bedrag om weg te poetsen. Geen
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geld voor cadeautjes valt onder de bijzondere
bijstand, hoewel daarvoor wel een psychische
hobbel te nemen is.
Maar wat is dan armoede? In het recente rapport
‘Armoede in kaart’ (Sociaal en Cultureel Planbureau, 2019) bestaan de eerste regels uit de
volgende tekst: ‘De hoogte van de armoedegrens
stellen we vast met twee referentiebudgetten.
Het ene budget is strikter dan het andere.’ En,
even verder, krijgen die budgetten namen: ‘Het
strikte basisbehoeftenbudget (cursiveringen zijn
van het SCP) omvat de minimale uitgaven van
een zelfstandig huishouden aan onvermijdbare,
basale zaken als voedsel, kleding en wonen.’ (…)
‘Het niet-veel-maar-toereikendbudget (nvmt) is
iets ruimer. Dat budget houdt ook rekening met
de minimale kosten van ontspanning en sociale
participatie.’ Einde citaten. Het staat er écht.
05
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Nederland telt nu
534.000 eenouder
gezinnen. 15% van
de kinderen in deze
gezinnen komt te kort.
Die leven in relatieve of
knellende armoede
Inclusief de streepjes tussen de woorden. Ik vind
het een taakstrafwaardige veronachtzaming van
het armoede probleem.
Voor een éénouder gezin met één kind berekent het SCP € 1.340 voor het noodzakelijke
basisbehoeftenbudget en € 1.464 voor het
niet-veel-maar-toereikendbudget. Het nvmt dus.
Nu denkt een lezer natuurlijk dat ik dit verzin.
Neen, zoiets verzin je niet. Het simpele feit dat
de levensomstandigheden alle cijfers onderuit
schoffelen lees je niet in een nvmt budget. Als
je huurwoning iets te duur is, vallen alle cijfers
in duigen en heb je opeens een vtweo budget.
Om in de sfeer te blijven: een veel te weinig en
ontoereikend budget. Mijn tekst en cursivering.
De conclusie moet zijn dat armoede - ook en
vooral bij kinderen - niet te meten is. Je kunt er
wel wat aan doen. En dat doet de overheid ook.
85 miljoen is een heel bedrag. En alle toeslagen
waren nu net bedoeld om er voor te zorgen dat
kinderen konden worden opgevangen en ouders
konden worden ontzorgd. Over de mislukking is
al genoeg geschreven, maar het ergste is dat er
landen zijn die dit soort narigheid al jaren geleden
hebben opgelost. Zweden is een mooi voorbeeld:
daar is een van Rijkswege geregelde kinderopvang. Niks geen toeslagen waar je corrumperende tussenpersonen met perverse prikkels op het
toeslagengeld afstuurt. Je zou iets kunnen leren
van de Scandinavische landen. Aan het einde van
de rit is de oplossing daar overigens vele malen
goedkoper dan hier.
En dan. Nederland telt nu 534.000 eenoudergezinnen. 15% van de kinderen in deze gezinnen
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komt te kort. Die leven in relatieve of knellende
armoede. Daar moeten we het inderdaad over
hebben. En dan gaat het niet alleen over geld,
maar vooral over attitude, over gevoeligheid voor
het probleem. Ik weet dat er op heel veel scholen
goed werk wordt verricht met wat extra aandacht
en wat op maat bedachte oplossingen voor de
kwetsbare kinderen. Voor arme kinderen. Dat zie
je ook bij buurten waar men naar elkaar omziet en
bij buren die waar nodig een helpende hand bieden. Het gaat nooit over getallen. Het gaat over
opgroeiende mensen en voor die kinderen kun je
ook als lezer van deze column straks het verschil
maken.
Tenslotte. Ik heb in mijn onderwijstijd veel ouders
meegemaakt die meenden dat ze ‘recht’ hadden
op van alles. Grote auto’s, grote kleurentelevisies, veel van alles. En dan kwamen er schulden,
schuldsanering en aflossingsstress. Ja, er zijn helaas ook ouders die zelf schuld zijn aan armoede.
Onze Pavlov reactie om dan de kinderen mee te
nemen in de veroordeling is nou net verkeerd. Reken kinderen nooit af op de opvoedingsmissers
van ouders. Dat is een armoedige houding…

gezond
eten

Meer over Schoolse waarnemingen zijn te lezen
in het boek ‘een luizenbaan’ waar door de ogen
van een bestuurder wordt gekeken naar het
onderwijs van nu. www.eenluizenbaan.nl Over
Zweden, inclusief een hoofdstuk over het onderwijssysteem verschijnt binnenkort bij zinvoorzin
uitgevers het boek ‘Kom niet naar Zweden,’ van
dezelfde auteur.
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GEZOND ETEN

De ‘goede’ koolhydraten
vind je in volkoren graan
producten, peulvruchten,
groente en fruit. Deze bevatten
voldoende vitamines,
mineralen en vezels. Af en toe
wat lekkers mag natuurlijk
wel ;-), balance is key!

Kinderen, zwangere vrouwen en sporters zullen
iets meer eiwitten nodig hebben. Duursporters
moeten hun dieet juist aanvullen met extra kool
hydraten.

Gezond eten - de basis
Zoals voor veel gezonde gewoontes
geldt: ‘Balance is key’. Maar hoe balanceer je ‘gezond eten’ nou eigenlijk?
Er zijn zoveel dingen waar je rekening
mee kunt houden. In dit artikel daarom
de basis van een gezond eetpatroon:
de macronutriënten.

Wat zijn macronutriënten?
‘Macro’ is Grieks voor groot, een ‘nutriënt’ is
een ander woord voor voedingsstof. In andere
woorden: macronutriënten zijn voedingsstoffen
waar je lichaam veel van nodig heeft. Concreet
zijn macronutriënten de vetten, koolhydraten en
eiwitten uit je voeding. Ze bevatten kilocalorieën
en zijn de brandstof van het lichaam.
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Vetten
Vetten vormen een belangrijke energiebron. Eén
gram vet staat namelijk gelijk aan 9 kilocalorieën.
Voor een gezond dieet is het belangrijk dat je
kiest voor onverzadigde vetten.
Vetten zijn ook nodig voor de opname van sommige vitamines. Dit geldt voor vitamine A, D en
E. Daarnaast heeft je lichaam vetzuren nodig als
bouwstenen en bescherming tegen ongewenste
indringers (in de cellen). Het lichaam kan een
aantal vetzuren zelf aanmaken, maar niet allemaal.
De vetzuren die je lichaam niet kan aanmaken
heten ‘essentiële vetzuren’.
De juiste verhouding
Het juiste aantal vetten, koolhydraten en eiwitten
is afhankelijk van het totaal aantal kilocalorieën
dat je eet. Dit verschilt dus niet tussen leeftijden,
gewichten, geslachten of lengtes. In verhouding
zou het ideale dieet moeten bestaan uit ongeveer:
• 20-30% vetten
• 40-70% koolhydraten
• 15-25% eiwitten
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Koolhydraten
Het grootste gedeelte van ons dieet bestaat
uit koolhydraten. Eén gram koolhydraat bevat
4 kilocalorieën. Kinderen hebben iets meer koolhydraten nodig. Dit komt omdat bij tekort aan
koolhydraten de spiereiwitten worden gebruikt als
energiebron. Dit remt de groei. Wel geldt alsnog
de max van 70% van het totaal, omdat overcompensatie kan leiden tot een tekort aan vetten en
eiwitten.
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Net als bij vetten is het wel belangrijk dat je de
goede kiest. De ‘goede’ koolhydraten vind je in
volkoren graanproducten, peulvruchten, groente
en fruit. Deze bevatten voldoende vitamines,
mineralen en vezels. Af en toe wat lekkers mag
natuurlijk wel ;-), balance is key!
Eiwitten
Eén gram eiwit staat gelijk aan 4 kilocalorieën.
Alle cellen in ons lichaam bevatten eiwitten.
Daarom zijn eiwitten nodig voor de opbouw en
onderhoud van spieren, organen, het zenuwstelsel, hormonen en enzymen in het bloed. Kinderen
hebben extra eiwitten nodig om dat ze nog groeien
en daardoor meer cellen opbouwen. De jongste
kinderen hebben de meeste eiwitten nodig, maar
niet meer dan 20% van het totale dieet. Dit omdat
de nieren van kinderen tot 1 jaar nog niet voldoende
ontwikkeld zijn om de eiwitten te verteren.
De berekening
Een dieet van 2.000 kilocalorieën en 50 gram
vet, haalt 450 kilocalorieën uit vetten (25 gram x
9 kilocalorieën). Dit staat gelijk aan 22,5% (450
kilocalorieën / 2.000 kilocalorieën) van het totaal dieet. Voor koolhydraten maak je dezelfde
berekening maar heeft elke gram de waarde van
4 kilocalorieën. De eetmeter van het Voedings
centrum rekent dit gemakkelijk voor je uit.
09

LEREN
Tekst: Larissa Vogt,
Orthopedagoge

Als taal niet

vanzelfsprekend is
(Taalontwikkelingsstoornis)
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TAALONTWIKKELINGSSTOORNIS

Ondanks dat TOS één van de meest voorkomende
ontwikkelingsstoornissen is, is het een vrij onbekende ontwikkelingsstoornis. TOS kan bijvoorbeeld verward worden met een taalachterstand,
een algehele ontwikkelingsachterstand of autisme.
Bij een taalachterstand kent en begrijpt een kind
minder (Nederlandse) taal dan men verwacht.
Door meer taalaanbod kan een kind deze achterstand inhalen.
Bij een kind met TOS helpt meer aanbod niet,
omdat de hersenen taal niet optimaal verwerken.
De intelligentie, het gehoor en de algemene
ontwikkeling verlopen ‘normaal’. TOS kan zich
op verschillende manieren uiten en ook de ernst
is wisselend. Het komt daarnaast vaker voor bij
jongens dan bij meisjes.

Een kind dat nauwelijks praat, onverstaanbaar is of continu struikelt over
zijn/haar woorden. Het kan zijn dat er
dan sprake is van een taalontwikkelingsstoornis (TOS). Dit is een neurocognitieve
ontwikkelingsstoornis, wat betekent
dat taal in de hersenen minder goed
verwerkt wordt. Hierdoor heeft een kind
met TOS bijvoorbeeld moeite met praten
of het begrijpen van taal.
Thuis & School

Het is belangrijk dat een kind zo snel mogelijk
goede hulp krijgt, omdat de taal- en spraakontwikkeling het sterkst is tot ongeveer het zevende
levensjaar.

Bij een taalachterstand kent
en begrijpt een kind minder
(Nederlandse) taal dan men
verwacht. Door meer taal
aanbod kan een kind deze
achterstand inhalen.
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HOE LEER IK MIJN KIND REKENEN?

Hoe leer ik mijn
kind rekenen?

Hoe kun je TOS herkennen?
• Het kind kent weinig woorden;
•	het kind heeft moeite om op een woord te
komen;
• het kind is niet goed te verstaan;
•	het kind wordt boos als hij of zij niet begrepen
wordt of anderen niet begrijpt;
•	het kind maakt korte zinnen of veel fouten bij
het maken van zinnen;
• het kind lijkt niet te luisteren;
• het kind praat (nog) niet of weinig.
Wat kun je doen als je te maken hebt met
een kind met TOS?
•	Blijf met en tegen het kind praten, ook als het
kind maar weinig terug zegt;
12

• geef één opdracht tegelijk;
•	
praat rustig en gebruik geen moeilijke woorden;
•	lees veel voor en moedig het kind aan om te
reageren;
•	verbeter het kind niet, maar herhaal wat hij of
zij heeft gezegd, alleen dan op de juiste manier.
Meer informatie over TOS?
https://www.kentalis.nl/tos
Hulpwaaier TOS - Jet Isarin
Hoofd vol TOS - Veerle Stevens,
Beau Verhaar & Jerome Vergne
Taalontwikkelingsstoornissen in de klas Bernadette Sanders
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TIPS!
Je kind
rekenvaardig
maken

Rekenvaardig
Rekenen is naast lezen een belangrijke basisvaardigheid in het dagelijks leven.
We rekenen wat af. Daarbij gebruiken we inmiddels veel moderne hulpmiddelen.
Toch moet je ook zelf snel en makkelijk - uit het hoofd - iets kunnen berekenen
en overzicht zien te houden. Goed kunnen rekenen is voor iedereen belangrijk.
Het leren ervan gebeurt natuurlijk vooral op school, maar ouders kunnen zorgen
voor een stevige rekenbasis, interesse in rekenen en de nodige stimulans. In dit
artikel lees je wat je thuis kunt doen om je kind rekenvaardig te maken.

Thuis & School
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“Het lukte mijn dochter niet
haar schooltraktatie in de
trommel te krijgen. Ik deed
de suggestie de cakejes op een
andere manier erin te zetten.
Ze keek nog eens en zag dat
door ze te kantelen het wel
lukte. Toch weer een stukje
ruimtelijk inzicht behandeld!”
Rekenen = orde
Rekenen is ontstaan omdat we dingen willen
onthouden. Dat begon al in de prehistorie: mensen krasten streepjes op de muur van hun grotwoning om te onthouden wanneer het weer volle
maan werd. Eigenlijk hetzelfde als een kleuter die
vraagt over hoeveel nachtjes slapen Sinterklaas
komt. Nog 5 nachtjes, zeggen we dan. En er gaat
steeds een nachtje af totdat het echt zover is. Zo
wordt het overzichtelijk, er komt orde in de chaos.
Rekenen dus.
Meer weten over het ontstaan van rekenen?
Bekijk een grappig filmpje op youtube.com
(zoek op ‘geschiedenis van het rekenen’) Ook
leuk en leerzaam: wetenschap24.nl (zoek op
‘hoe komen we aan getallen’).

De kern
Om de rekenontwikkeling van je kind te stimuleren hoef je geen wiskundige te zijn en je hoeft
(en moet) ook niet op de stoel van de leerkracht
te gaan zitten. Kern van thuis rekenen is op een
speelse manier gebruikmaken van alledaagse
situaties. De kunst daarbij is om het leuk te houden. Samen doen en het vooral niet te moeilijk
maken.
Eerst wat basisregels:
•	Praat positief over alles wat met leren en
school te maken heeft.
•	Geloof in de mogelijkheden van je kind.
•	Schenk aandacht aan het leren: toon belangstelling, zorg voor een rustige huiswerkplek,
biedt hulp met oefenen.
•	Geef complimentjes, benadruk wat goed gaat.

Beter presteren
‘Ouders spelen een belangrijke rol bij het terugdringen van de achterstanden in rekenvaardigheid’, zeggen onderzoekers van de Radboud Universiteit in Nijmegen. Dit sluit aan bij uitkomsten
van wetenschappelijk onderzoek dat kinderen van
ouders die thuis meer aandacht besteden aan
rekenen (en lezen) op school beter presteren. Samen rekenen vergroot de kansen om goed mee
te komen op school en in de samenleving. Maar
wat als je zelf geen rekenwonder bent?

Thuis rekenen
Laat je kind zien in hoeveel dagelijkse dingen
rekenen terugkomt. Waar kom je getallen tegen
en wat zeggen ze ons? Sluit aan bij de leefwereld
van je kind. Vertel bijvoorbeeld dat juist door rekenen en wiskunde we nu mobiel kunnen bellen;
omdat astronauten als André Kuipers in de ruimte
zijn geweest, beschikken we over navigatieapparatuur. Maar er zijn ook voorbeelden dichter
bij huis. Hoeveel meel, suiker en boter heb ik
nodig als ik 2x zoveel koekjes wil bakken, hoe

14
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lang moet ik sparen voordat ik die gamecomputer
kan kopen en hoeveel liter verf heb ik nodig om
mijn slaapkamermuur te verven? Zo oefenen kost
geen bergen tijd en groot wiskundig inzicht, maar
de rekenvaardigheden van je kind worden wel
gestimuleerd. Bovendien ervaren kinderen dan
hoe vaak goed kunnen rekenen van pas komt.
Spelenderwijs oefenen:
•	Voer rekengesprekjes naar aanleiding van
alledaagse situaties.
•	Houd bij de aanschaf van speelgoed rekening
met de leerervaringen die kinderen ermee
kunnen opdoen.
•	Speel spelletjes waarin getallen en strategieën
voorkomen.
•	Leer uw kind gebruik te maken van klok, kalender, geld en een bankrekening.

Wist je dat?
In de meeste talen is het woord voor wiskunde
afgeleid van het Griekse woord máthèma, dat
wetenschap, kennis of leren betekent. Engels:
mathematics, Duits: mathematik, Frans:
mathématiques. ‘Wiskunde’ is in de 17e eeuw
verzonnen door Simon Stevin. Hij dacht aan
wisconst: kunst van het gewisse of zekere.
Gesprekjes en activiteiten
Van peuter tot puber: over van alles kun je rekengesprekjes voeren en er zijn tussendoor veel
leuke rekenactiviteiten te verzinnen. Een paar tips
per leeftijd.
Tot 6 jaar:
•	Hoeveel boterhammen eet jij? En papa?
Wie eet er meer?
•	Hoeveel nachtjes slapen voor we op vakantie
gaan? Maak samen een aftelkalender of kijk
op internet voor een gratis exemplaar (gratis
beloningskaart.nl > aftelkalenders).
•	Praat over dagindeling en tijd: na de lunch ga
je slapen, na het slapen doen we boodschappen.
•	Schaf om tijdsbesef te ontwikkelen een Time

Thuis & School
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Timer aan (timetimer.nl): een speciale wekker
waarmee je kind de tijd letterlijk ‘kleiner’ ziet
worden.
•	Praat over klein/groot, dik/dun, meer/minder,
eraf/erbij, verdelen/verdubbelen.
6-12 jaar:
•	Laat je kind een cake bakken en zelf de ingrediënten afwegen.
•	We moeten om 17.30 uur bij de voetbaltraining
zijn. Het is 10 minuten fietsen. Hoe laat moeten
we weg?
•	Er moet een nieuw hek om de tuin. De tuin is
12m lang en 5m breed. Hoeveel meter hek is
nodig?
•	We gaan op vakantie naar Zuid-Frankrijk, dat
is ongeveer 1100 km. Met een tank benzine
kunnen we ongeveer 500 km rijden. Hoe vaak
moeten we tanken?
•	Je wandelt samen over straat. Telkens als je
kind 2 stappen zet, doe jij er maar 1. Wat betekent dat?
12-18 jaar:
•	Prikkel de nieuwsgierigheid. Tv-programma’s,
(Jeugd)journaalitems of reclamefolders kunnen
aanleiding zijn: winkelaanbiedingen vergelijken,
wereldtijden, etc.
•	Van kinder- naar puberslaapkamer? Hoeveel
meters behang hebben we nodig? Hoeveel
kost het in totaal?
15
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‘Volgens Bartjens’
Bartjens was een bekende schoolmeester
uit de 17e eeuw. Hij schreef een rekenboek
waarmee Nederlandse kinderen 2 eeuwen
lang leerden rekenen. De bekende uitspraak
‘Volgens Bartjens’ betekent dan ook: zo nauwkeurig mogelijk berekend. Er is ook een Bartjensrekendictee. Meedoen?
Kijk op bartjensrekendictee.nl.
•	Je zoon van 16 wil met vrienden op vakantie.
Laat hem alle kosten op een rij zetten om een
overzicht te krijgen van hoelang en hoeveel hij
ervoor moet werken en sparen.
•	Laat je kind van de vakantiefoto’s een digitaal
fotoalbum maken: passen, meten, schatten.
Rekenspellen en -speelgoed
Er zijn heel veel spelletjes voor alle leeftijdscategorieën waarmee ook het rekenen wordt gestimuleerd. Een paar voorbeelden.
Jonge kinderen:
Spelletjes met dobbelstenen stimuleren het
tellen. Gooi samen met 2 dobbelstenen en doe
wie ‘het hoogst gooit’. Maar ook Domino, Ganzenbord en Mens-erger-je-niet zijn geschikt. Ook
het aftellen bij verstoppertje is een rekenoefening.
Bouwen met Duplo is goed voor het ruimtelijk
inzicht, net als tekenen.
6-12 jaar:
Koehandel, Levensweg, Mastermind, Rummikub,
Mexican Train, Yahtzee, Regenwormen of gewoon
tafeltennissen met het bijhouden van scores. Met
een kaartspel bij de hand kun je overal een potje
hartenjagen, eenentwintigen, jokeren, ‘stressen’
of pesten. Speelgoed: Lego, Knexx, strijkkralen
en knutselen.
13 jaar en ouder:
Spellen die meer gericht zijn op het uitdenken
van strategieën, zoals Kolonisten van Catan of
Risk. Vaak heeft een kind een favoriet spel. Sluit
daar bij aan en maak het vooral gezellig. Vindt je
kind kaarten leuk? Dan is het tijd om de spelregels van bijvoorbeeld klaverjassen uit te leggen.
16

Kennen en kunnen: basisschool
Wat kinderen aan het einde van de basisschool
moeten beheersen qua rekenen is vastgelegd in
kerndoelen en uitgewerkt in referentieniveaus.
Bijvoorbeeld:
•	Groep 1/2: vlot tellen tot 20 en begrippen als
groot/klein, meer/minder.
•	Groep 3: vlot optellen en aftrekken tot 10 en
beginnen met klokkijken.
•	Groep 4: vlot optellen en aftrekken tot 100 en
beginnen met eenvoudige vermenigvuldigtafels.
•	Groep 5: alle tafels, keer- en deelsommen,
foutloos optellen en aftrekken tot 1000 en
rekenen met euro’s.
•	Groep 6: oefenen met breuken en grafieken
lezen.
•	Groep 7/8: rekenen met procenten, verhoudingen en inhoudsmaten.
Meer info: slo.nl

Bezoek schoolavonden!
Aan het begin van elk schooljaar geven de
meeste basisscholen een informatiebijeenkomst voor ouders. Het is belangrijk zo’n
avond te bezoeken. De leerkracht vertelt in
het kort wat er voor het komende jaar op het
programma staat, ook voor het rekenen.
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HOE LEER IK MIJN KIND REKENEN?

Tekst: Ouders van Waarde

De vierkante verjaardagstaart
van opa moet in vijftien zelfde stuk
jes verdeeld worden. Esra (8):
“Dat lukt niet.” Sander (10): “Het
lukt wel, het is de tafel van vier.
Kijk maar 4x4=16 en dan blijft
er dus één stukje over!”
Kennen en kunnen: middelbare school
In het voortgezet onderwijs zijn er ook referentieniveaus rekenen: 2F (vmbo) en 3F (havo/vwo).
Vanaf 2013-2014 maakt een rekentoets deel uit
van de eindexamens voor vmbo, havo en vwo.
Daarnaast is vanaf 2015-2016 wiskunde verplicht in alle profielen van havo en vwo.
Meer info: steunpunttaalenrekenenvo.nl.
Wist je trouwens dat de gemiddelde Nederlander langzamer is in hoofdrekenen dan een groep
8-er die naar het vwo gaat? Hoe zit dat met jou:
beheerst je zelf niveau 2F? Test het op taalen
rekenen.nl (zoek op ‘rekentoets 2F’).
En als rekenen niet gaat?
Heb je het gevoel dat rekenen lastig is voor je
kind? Ga naar de leerkracht en vraag zijn/haar
visie. Is extra hulp op school nodig? Is het slim
thuis extra te oefenen? Vraag hoe je kunt helpen
en let vervolgens vooral op je kind: het belangrijkste is dat hij/zij rekenplezier houdt. Denk niet
meteen aan dyscalculie. Daarvan is pas sprake bij
ernstige en hardnekkige problemen met het leren
en vlot toepassen van reken- en wiskundekennis.
Tips bij huiswerkhulp:
• Volg altijd de methode van de school.
•	Kies een geschikt moment waarin je er ook
echt voor kunt gaan zitten.
•	Houd het fijn, geef complimenten voor wat
goed gaat.
•	Maak het niet te lang; na een half uur zakt de
aandacht weg.
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•	Handige rekensites: rekenweb.nl, rekenbeter.
nl, oefenen.nl, puzzeltuin.nl, breinbrekers.nl,
ambrasoft.nl, beterrekenen.nl, hoofdrekenen.
be, khanacademy.nl, rekencentrale.nl, en
meestermichael.nl.
•	Vraag de leerkracht naar mogelijkheden voor
hulp met educatieve software.
•	Er zijn veel rekenapps voor tablets en smartphones.
Zoek samen met je kind naar een geschikte.
•	Download op ouders.net gratis Tien tips over rekenen, Tien tips over leuk leren in de zomervakantie.
Thuis tafels oefenen
Eind groep 4 en begin groep 5 staan in het
teken van de tafels. Leg je kind uit dat de
tafels geen doel zijn, maar een hulpmiddel.
Om uit te rekenen hoeveel meter vloerzeil
je nodig hebt of om te bedenken hoeveel
wedstrijden je nog moet winnen voordat je
kampioen bent.
Oefen thuis de tafels met de leuke Tafelrap
dvd (€€ 7,45, ouders.net) en download daarbij
gratis een Tafeldiploma en Tafeltips.

<afbeelding dvd>
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STRESS BIJ KINDEREN

Elk kind is weleens gestrest en dat is ook helemaal niet erg. De officiële definitie
luidt spanning die optreedt als een kind zich bedreigd of uitgedaagd voelt en
ervaart dat het evenwicht tussen draagkracht en draaglast op het punt staat
verstoord te raken. Stress hoort bij het leven.

Stress is een reactie die wordt veroorzaakt door
hormonen in je lichaam onder spanning of druk.
Het is een oeroude response om in bepaalde
(bedreigende) situaties in actie te schieten. Het
stressgevoel wordt veroorzaakt door stresshormonen. In acute stress spelen vooral adrenaline
en cortisol een belangrijke rol, welke allebei in
de bijnieren worden geproduceerd. Het zorgt
ervoor dat je lichaam wordt voorbereid op vechten, vluchten of bevriezen (de reactie verschilt
van persoon tot persoon). De bloedvaten knijpen
samen (hartslag en bloeddruk zullen hierdoor
stijgen), de urineproductie daalt, de pupillen
staan meer wijd en je raakt alerter. Dit is gezonde
stress.
Gezonde stress kan ongezond worden wanneer
het dag en nacht het leven gaat beïnvloeden.
Het kan dan problemen geven en kan zich uiten
in lichamelijke en psychische klachten. Sommige
kinderen zijn er gevoeliger voor dan anderen.

Stress bij
kinderen
18
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Bij ongezonde stress en lichamelijke klachten
moet onderscheid worden gemaakt tussen
klachten met en zonder (duidelijk) medisch onderliggend lijden. Veel kinderen uiten emotionele
problemen/stress via lichamelijke klachten en
melden zich met bijvoorbeeld buik- of (recidiverende) hoofdpijn en/of slaapproblemen. Ook dit
is een normale reactie, totdat het ervoor zorgt dat
het problemen geeft. Geschat wordt dat tussen
de 10-30% van de kinderen hinderlijke lichamelijke klachten ervaart zonder dat een onderliggende
ziekte dit veroorzaakt.
Signalen van stress bij kinderen zijn niet gemakkelijk te herkennen. Een kind komt niet snel bij je
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om te zeggen dat het stress heeft. Het uit zich
dan ook vaak in gedrag. Als je kind bijvoorbeeld
snel geïrriteerd of boos of juist somber, zich
terugtrekt en huilerig is, kunnen dat signalen zijn
dat je kind hulp nodig heeft. Met elkaar erover
praten en zo nodig contact met de huisarts hierover kan dan helpen om de juiste zorg te vinden.
De gevolgen
van langdurige (chronische) stress kunnen best
wel groot zijn. Op de korte termijn kan het bijvoorbeeld leiden tot schooluitval en daarmee gevolgen voor de ontwikkeling en toekomst. Verder
blijkt uit onderzoek dat chronische stress bij een
kind veranderingen en/of schade kan veroorzaken aan de hersenen en organen en dat als ze
volwassen zijn ze meer kans op lichamelijke- en
psychische ziekten hebben zoals depressies,
verslaving, obesitas, hart- en vaatziekte, etc. Toch
wil dit alles niet zeggen dat stress slecht voor een
19
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kind is. Het is belangrijk dat ze leren omgaan met
stress en weerbaarheid. Kinderen hebben juist
uitdaging nodig om zich te ontwikkelen. Daarbij
horen ook frustraties en tegenslagen.
Wat kun je als ouder doen?
Denk eens na over je eigen aandeel in de stress
van je kind? Verwacht je te veel? Hoe ga je zelf
met stress om? Wat doe je om je kind te helpen
ontspannen of minder stress te laten ervaren?
Hoe ben je zelf als je onder stress staat? Kinderen leren namelijk onbewust veel van het voorbeeld dat ze krijgen.
Probeer dus niet te veel druk op je kind te leggen, maar bescherm je kind aan de andere
kant ook niet te veel. Want een kind moet leren
omgaan met frustraties en stressvolle situaties
omdat dit bij het leven hoort. Een aantal tips voor
ouders:
•	maak de dag- en weekplanning voor je kind
niet te vol zodat er ook genoeg momenten zijn
20
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Probeer niet te veel druk op
je kind te leggen, maar
bescherm je kind aan de
andere kant ook niet te veel.
Want een kind moet leren
omgaan met frustraties en
stressvolle situaties omdat
dit bij het leven hoort.
waarin gespeeld, ontspannen en weer opgeladen kan worden;
•	zorg voor een vaste structuur, zodat je kind
weet waar het aan toe is. Probeer grote veranderingen goed voor te bereiden;
•	zorg dat je kind voldoende slaap krijgt;
•	help je kind in plaats van te straffen. Stel
grenzen bij negatief gedrag zoals niet luisteren, schreeuwen of slaan. Probeer dit op een
rustige en positieve manier te doen;
•	omgaan met stress wordt gemakkelijker als
je de emoties herkent. Voor kinderen is dat
moeilijk. Benoem de emotie van je kind. Je kind
leert op die manier zijn/haar eigen stress-signalen en (zo nodig) hulp te vragen;
•	wees altijd betrokken bij je kind, weet waar het
mee bezig is en ondersteun.
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