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Bijna iedereen heeft een voorkeurleer
stijl. Weten welke die van je kind is, helpt
bij de opvoeding en coaching. We zetten
enkele leerstijlen op een rij. Goed naar je
kind kijken en afvinken maar.
Kinderen leren continu en overal. Ze wisselen
makkelijk van leerstijl en pikken overal wat van
mee. Toch voert, onbewust, vaak één van die
stijlen de boventoon.
4 Leertypes
Accomoderen, divergeren, assimileren en con
vergeren: iedereen die leert doet dit. Altijd en
achter elkaar. Want samen zijn ze de 4 leerfases.
Het maakt niet uit waar je begint. Bij de meeste
volwassenen en kinderen is één ervan favoriet.
Daar begin je het liefst mee en dat ‘ben’ je dan
ook: doener, bezinner, denker of beslisser. De
Amerikaanse leerpsycholoog David Kolb maakte
deze verdeling in ‘leertypes’.
Convergeren:
Hoe pas ik dit toe?

Accomoderen:
Wat is nieuw?
Ik ontdek het graag

Assimileren:
Hoe past dit bij
wat ik al weet?

Divergeren:
Hier denk ik
even over na

Beslisser
Grijpt alles aan om te experimenteren. Houd ervan
snel en vol vertrouwen te werken. Motto: aan de
slag, direct doen wat werkt.
Zo help je je kind nog meer beslisser te worden:
Help verbanden zoeken tussen leerstof en prak
tijk, stimuleer uitproberen en werken met stap
penplannen. Vraag wat je kind wil bereiken (meer
over rupsen weten), wat zijn plan van aanpak is
(een boek erover zoeken) en welke hulp hij nodig
heeft (morgen na school naar de bieb).
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Bezinner
Verzamelt informatie en heeft tijd nodig om
conclusies te trekken. Kan zichzelf verliezen in
pietluttigheden en eindeloze analyses. Motto: er
eerst een nachtje over slapen.
Zo help je je kind nog meer bezinner te worden:
Geef de tijd voor lastige beslissingen en nadenken,
maar stimuleer ook actie. Discussiëren is goed.
Stel vragen, bespreek behaalde successen (leren
skaten, muziekconcours, spreekbeurt). Vraag wat
de rol van je kind en die van anderen daarbij was
en hoe dat voelde.
Denker
Doordenkt problemen consequent en staps
gewijs. Zet losse feiten in een samenhangende
theorie. Dol op modellen, principes, oorzaak en
gevolg. Motto: als het logisch is, is het goed.
Zo help je je kind nog meer denker te worden:
Draag nieuwe kennis(bronnen) aan, zoek naar
praktijkervaringen om een theorie te toetsen.
Vraag wat je kind al weet (hoe een ei een kip
wordt), leg verbanden met nieuwe kennis (proces
rups-vlinder) en help structuur aanbrengen in wat
je kind moet leren.
Doener
Doet graag nieuwe ervaringen op. Leert door
te doen. Geniet van snelle actie en problemen
oplossen. Is actief en intuïtief, let niet altijd op
kwaliteit en veiligheid. Motto: alles een keer
proberen en voelen.
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Voorkeurleerstijlen kun je ook
uitdrukken in kleuren (ontwikkeld door Manon Ruijters van
Twynstra Gudde en gebruikt
door scholen en bedrijven voor
meer inzicht in leergedrag)
Zo help je je kind nog meer doener te worden:
Los samen concrete problemen op (lekke band,
haperende computer). Spring samen het diepe
in en maak er wat van. Vraag je kind wat hij wilde
bereiken en waarop hij wilde letten. Lukte dat?
4 Leerstijlen
De Nederlandse wetenschapper Jan Vermunt
ontwikkelde de Inventaris van Leerstijlen (ILS) en
onderscheidt 4 voorkeurleerstijlen.
1. Reproductiegericht: Lekker rijtjes en formules
stampen; toetsen en examentrainingen bijvoor
beeld.
2. Betekenisgericht: Leren vanuit persoonlijke
interesse, hoofd- en bijzaken scheiden en je
eigen mening vormen.
3. Toepassingsgericht: Lekker praktisch, dingen
leren die je gelijk kunt doen.
4. Ongericht: Leren moet leuk zijn en samen
met anderen lukt er wel wat. Maar je eigen leren
sturen is moeilijk, aanwijzingen van bijvoorbeeld
leerkrachten geven weinig houvast.

Wanneer: Bij leren hoe je je op school gedraagt,
met je familie omgaat, de tafel dekt voor een fami
liemaaltijd (cultuuroverdracht).
Wel door: Meelopen met iemand die iets al kan,
‘ingewikkelde’ opdrachten als een feestje organi
seren.
Niet door: Praten over leren.
Rood - Participeren
Kenmerken: Samen met anderen, met en van
elkaar leren, gelijkwaardig, in gesprek, vertrouwen.
Wanneer: Bij leren samenwerken of het laten
groeien van een groep als geheel. Thuisvoor
beeld: als je als gezin een opgeruimder huis wilt
of je kinderen als team het eten wilt laten ver
zorgen.
Wel door: Werkgroepjes en groepsopdrachten.
Niet door: Alleen laten werken en zelf wat anders
gaan doen.

5 Leerkleuren
Voorkeurleerstijlen kun je ook uitdrukken in kleuren
(ontwikkeld door Manon Ruijters van Twynstra
Gudde en gebruikt door scholen en bedrijven
voor meer inzicht in leergedrag). Elke kleur heeft
zijn eigen kenmerken en gebruiksaanwijzing wat
hierbij wel en niet werkt.

Blauw - Kennis verwerven
Kenmerken: Feiten, overdracht via experts, doel
gericht.
Wanneer: Bij vraagstukken waarvoor je feiten
nodig hebt; bijvoorbeeld een geschiedeniswerk
stuk of op een rij zetten wat de cavia die je zo
graag wilt kost en voor verzorging nodig heeft.
Wel door: Heldere vragenlijsten en goede om
schrijving van benodigde informatie.
Niet door: Brainstormen.

Geel - De kunst afkijken
Kenmerken: In de praktijk, observeren, nadoen,
analyseren.

Groen - Oefenen
Kenmerken: Veilige omgeving, herhalen,
uitproberen, leren van fouten, begeleiding.
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Wanneer: Bij het aanleren van nieuwe vaardig
heden als skeeleren, fietsen, zwemmen of teksten
vertalen. Ook als je expertise wilt ontwikkelen en
bijvoorbeeld wilt leren ‘leren’.
Wel door: Stap voor stap en terugkijken op eigen
ontwikkeling (eerst je adem onder water leren
inhouden, dan de juiste duikhouding en dan pas
door het gat duiken voor zwemdiploma).
Niet door: In het diepe laten springen.
Wit - Ontdekken
Kenmerken: Onverwachte gebeurtenissen, van
alles leer je wel iets, nieuwsgierigheid en zelf
sturing, in het diepe springen, inspiratie.
Wanneer: Bij een nieuw(e) groep of speelterrein,
creativiteit en persoonlijke groei. Bijvoorbeeld met
‘waardeloze materialen’ van alles verzinnen. Of in
een groep nieuwe kinderen ontdekken met wie je
kunt lachen, stoeien, een toneelstukje maken…
Wel door: Uitproberen, voelen, experimenteren.
Niet door: Te veel begrenzen en afremmen.

KIND EN LEREN

Organiseer jezelf!
In welke kleur of stijl je kind ook leert: een
goede organisatie en planning is het halve
werk. Tussen je kind helpen en het in zijn
plaats doen, zit echter een dunne lijn. Help
je, dan leert je kind een vaardigheid voor het
leven. Doe je het voor je kind, dan bevorder je
afhankelijkheid. Tips van Janet S. Fox, schrijf
ster van Organiseer jezelf zonder je hoofd te
verliezen:
•	Begin langzaam. Pak één planprobleem per
keer aan.
•	Zorg voor een degelijke schooltas en help
elke avond met opschonen.
•	Help met een tijdsplanning, waarin ook
ruimte is voor ontspanning.
•	Las tussentijdse deadlines in voor lang
lopende taken.
•	Laat je kind ook (voor)lezen of leren wanneer
het geen huiswerk heeft.
• Wees geduldig en verwacht geen perfectie.

Tussen je kind helpen en het
in zijn plaats doen, zit echter
een dunne lijn. Help je, dan
leert je kind een vaardigheid
voor het leven. Doe je het voor
je kind, dan bevorder je
afhankelijkheid.

Thuis & School
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VENTILEREN
Goed ventileren! In de zich nog altijd ontwikkel
de inzichten over Covid-19 en de varianten is het
een advies dat je steeds vaker hoort. Ventilatie
helpt onder sommige omstandigheden wellicht
zelfs beter tegen het virus dan handen wassen.
Afstand houden is mooi, maar ventilatie is ook
belangrijk.
Het coronavirus verspreidt zich hoofdzakelijk van
mens tot mens door inademing van nabij uit
gehoeste en -genieste druppeltjes. Een persoon
die besmet is met het coronavirus maakt in zijn
lichaam miljoenen kopieën aan van het virus.
Deze kopietjes of deeltjes zitten vooral veel in de
longen, maar ook op andere ‘natte’ plekken, zoals
je keel of neusholte. Als je bijvoorbeeld niest of
hoest komen er behalve lucht ook veel druppel
08

tjes uit je longen, keel of neusholte naar buiten.
Vandaar dat de anderhalve meter belangrijk was:
de grotere druppels vallen binnen die afstand op
de grond.
Aerosolen
Maar daartussen ligt een grijs gebied: de
zogenaamde aerosolen. Aerosolen zijn piep-
kleine druppeltjes die we soms uitstoten en die
(minutenlang) in een ruimte kunnen blijven hangen
of zweven. Hun grootte is in de orde van 0,2
tot 200 micrometer. Wie bijvoorbeeld zingt of
schreeuwt, maakt van zijn stembanden een soort
‘bellenblaassetje’ dat ook heel kleine druppeltjes
voortbrengt. En om het nog ingewikkelder te
maken verschillen deze per persoon. Zo zijn er
mensen die al bij normale spraak veel minidrup
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VENTILEREN

Luchten doe je door één of
twee keer per dag de ramen
wijd open te zetten. Voor
ventileren zet je ramen en
deuren aan beide kanten van
het huis een kwartiertje
tegen elkaar open.

ventileren is dus noodzakelijk voor een gezond en
prettig binnenklimaat. Als je de lucht niet voldoen
de ververst, stapelen vocht en schadelijke stoffen,
zoals radon, CO2, verbrandingsproducten, stoffen
die vrijkomen uit bouwmaterialen, etc. zich op.
Het is echter nog onbekend in welke mate ven
tilatie helpt om de overdracht van Covid-19 ook
daadwerkelijk tegen te gaan. Keihard bewijs voor
de rol van aerosolen is er (nog) niet. Daarom blijft
het belangrijk om daarnaast nog steeds de ad
viezen van het RIVM in acht te blijven nemen.
peltjes uitstoten. Het is nog onduidelijk hoeveel
viruskopieën er nodig zijn om een mens te
besmetten, of de kleinste druppeltjes wel genoeg
virus bevatten en/of de infectie via kleine of grote
deeltjes plaatsvindt. Uiteindelijk is virusoverdracht
een kansproces. Nul risico bestaat niet. Goede
luchtverversing in scholen en thuis is en blijft
daarom belangrijk.
Ventileren is ‘verse’ lucht binnen halen en ‘ge
bruikte’ binnenlucht (met een hoger CO2-gehalte)
naar buiten afvoeren. Het even een raam open
zetten valt niet onder ventileren, dat is luchten.
Door te ventileren voorkom je dat hinderlijke en
schadelijke stoffen in de ruimte blijven hangen.
Je voegt verse lucht in de ruimte toe, waardoor
de concentratie aerosolen ook verdunt. Goed
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Maar een goed binnenklimaat in het algemeen
heeft een positief effect op de gezondheid van
leerkrachten en leerlingen en op betere leerpres
taties en verkleint ook verspreiding van andere
ziekteverwekkers die luchtweginfecties veroor
zaken. Ook thuis is ventilatie belangrijk:

• Luchten doe je door één of twee keer per dag
de ramen wijd open te zetten. Voor ventileren
zet je ramen en deuren aan beide kanten van
het huis een kwartiertje (minimaal op een kier
van 10 cm) tegen elkaar open.
• Maak gebruik van ventilatieroosters.
•	Gebruik het ventilatiesysteem op de juiste
manier en zorg voor tijdig onderhoud.
• Zorg voor ruimte onder deuren.
• Gebruik een CO2 meter.
• Zet planten in huis voor extra zuurstof.
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Huiswerk
plannen
doe je zo

Een aantal

TIPS!
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Het nieuwe schooljaar is weer begonnen.
Dat betekent voor een hoop kinderen dat
er ook (weer) huiswerk gemaakt moet
worden, wat ook moet worden ingepland.
En dat is niet alleen lastig voor de
kinderen zelf, maar soms ook voor de
ouders. Help je wel of niet? En zo ja,
hoe? In dit artikel een aantal tips.

HUISWERK PLANNEN DOE JE ZO

je kind bij vragen hoe het een antwoord op
*	leer
kan zoeken zoals opzoeken in een woordenboek.
Zo ondersteun je je kind wel, maar ben je niet
degene die het huiswerk maakt;
je kind complimenten wanneer het huiswerk
*	geef
af is. Positieve feedback heeft een beter effect
op kinderen dan wanneer je boos op ze wordt
omdat het huiswerk niet af is. Leren plannen kost
tijd dus ontmoedig het kind niet als het huiswerk
een keer niet af is;
handige boekentip is het boek ‘Strategie
*	een
kaarten huiswerk’ van Colette de Bruin. Dit boek

Plannen is een complex proces. Er zijn diverse
vaardigheden voor nodig, zoals een goed werk
geheugen en het kunnen creëren van overzicht. De
ontwikkeling van planningsvaardigheden verloopt
trapsgewijs en loopt door tot in de volwassenheid.
Het is een relatief traag proces. Het is daarom
belangrijk om kinderen op tijd de juiste vaardig
heden aan te leren.

bevat 26 strategiekaarten met een duidelijk
stappenplan, veelvoorkomende opdrachten en
leerstof en met gratis, op maat te maken down
loads. Het boek is zelfstandig of met hulp in te
zetten.
Tip: Ouders van Waarde heeft een handige
brochure over Hulp bij Huiswerk. Informeer via
info@ouders.net

Een aantal tips:
een agenda bij. Schrijf niet alleen het
*	Houd
huiswerk op, maar ook wanneer het kind moet
sporten, een uitje heeft of naar oma gaat;
naast een agenda gebruik van een huis
*	maak
werkplanner. Hierop schrijf je zowel het maakals het leerwerk. Het leerwerk verdeel je over de
dagen voor de toets, bijvoorbeeld één paragraaf
per dag. Op de dag voor de toets wordt altijd
alles herhaald;
het huiswerk op in subtaken. Zo creëer je
*	deel
meer overzicht en structuur;
in het begin vooral samen. Verwacht niet
*	plan
van je kind dat hij/zij het na een paar keer al zelf
kan. Onthoud dat leren plannen een langzaam
proces is;
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Deel het huiswerk op in
subtaken. Zo creëer je meer
overzicht en structuur.
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Mijn opa zei altijd ”Er zijn twee groepen
werkers die altijd ongevraagd klagen,
zeuren en mopperen. Dat zijn boeren
en leraren.” Ik heb me er niet door la
ten weerhouden om het onderwijs in te
stappen. Het woord ‘roeping’ vond ik van
toepassing en dat je er niet rijk van werd
– dat had alleen maar met geld te maken.
Geld. En nu opeens lijkt geld bepalend te
worden voor de toekomst van ons onder
wijs. Of het nu met te dure huisvesting in
grote steden, ZZP’ers met dubbele sala
rissen of met het straks totaal ontbreken
van directeuren te maken heeft. Opa, er
mag nu hardop geklaagd worden! Het
gaat om de achterkleinkinderen!

DE
‘Sloblossingen’
Je zou het als onderwijsman zélf hebben willen
verzinnen, zo’n woordje als Sloblossingen. Helaas
is het al uitgevonden door Trouw columnist Thijs
Roovers. Kort door de bocht betekent het ‘geld.’
Niet voor structurele oplossingen maar héél veel
geld waar directeuren en bestuurders vervolgens
een boekje met regels bij krijgen. Zo jammer. Dat
geld gaat dus naar de reserves met het label:
‘je weet maar nooit met de overheid.’ Columniste
Sofie van de Waart benadrukt nog eens dat
niemand meer het onderwijs in wil als de basale
zaken niet goed geregeld zijn. Het komt naar mijn
idee in het kort neer op drie zaken: salaris, vaste
aanstellingen en woonruimte. Onderwijssalarissen
zijn al een issue sinds ik in het onderwijs begon.
En ik begon met salarisverlaging. Eerst omdat
12

ik onderwijzer was en daarna omdat ik ook nog
ambtenaar was. We spreken over begin jaren
tachtig van de vorige eeuw. Heel actueel opeens,
want onlangs verscheen van de hand van de ons
allen bekende Jeroen - Zorba - Dijsselbloem
het boek ‘De Onderwijsfamilie,’ waarin hij haar
scherp analyseert hoe de kaalslag in het onder
wijs begon en maar voortwoekert. Dijsselbloem
komt uit een onderwijsfamilie en zegt over het
Deetman-beleid van toen ‘De leraar viel van zijn
voetstuk en het leidde tot een kaalslag. Mijn
vader was bij zijn vertrek op zijn 54e ongeveer de
oudste leraar die nog op het Sint-Joriscollege in
Eindhoven werkte.’ En nu komt er 8,5 miljard voor
het onderwijs vrij. Dijsselbloem in een interview:
‘Het is inderdaad een ongekend, enorm bedrag.
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Maak de zak geld minder
groot en garandeer eens wat
banen. Er is een lucratieve
wachtgeldregeling voor
politici. Waarom niet voor
onderwijsmensen?
Bijna niet te bevatten. Ik heb [als minister van
financiën] 600 miljoen voor onderwijs vrij
gemaakt, dat was toen een heel groot bedrag. Het
probleem is dat het nauwelijks duidelijk is waar
het geld precies aan wordt uitgegeven.’
Die grote zak met geld is overigens nodig om de
slimme onderwijs ZZP-er te bekostigen.
Bij schaarste gaan mensen voor zichzelf beginnen
en ze kosten dan meteen bijna twee keer meer
dan hun brave collega’s. Eén op de twintig
scholen heeft zelfs geen directeur en dat wordt
nog meer. Er is dan altijd wel een bureau met een
dure oplossing. Het gebeurt!
Gebruik dat geld dus voor structureel goede
salarissen.
Een tweede reden voor zorg is het uitblijven van
vaste aanstellingen, zowel in het basis- als in het
voortgezet onderwijs. Je kunt geen huis kopen
zonder een vaste aanstelling, dus zo’n papiertje
is nogal cruciaal. De angst voor vaste banen is
bij de bestuurders ongekend hoog, terwijl de
reserves dat ook zijn. Het zou handig zijn als het
ministerie hier wat back-up geeft.
Maak de zak geld minder groot en garandeer
eens wat banen. Er is een lucratieve wachtgeld
regeling voor politici. Waarom niet voor onder
wijsmensen?
Tenslotte de huisvesting. In de grote steden
wonen weinig leerkrachten. Nog wel wat ouderen
die op tijd een huis hebben aangeschaft, maar
die stoppen zodra het kan. Die huizen gaan dan
naar de beleggers en de verhuurders. We zien
het allemaal gebeuren. Maar wat doet een school
in Den Haag dan voor een startende leerkracht?
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DE ‘SLOBLOSSINGEN’

Die mag thuis blijven wonen of gaat pendelen.
Om vervolgens uit te zien naar een baan in een
aardig dorp verderop, waar nog wel iets be
taalbaars is. De oplossing is toch écht simpel.
Vroeger woonde de directeur naast de school,
in een huis van de vereniging. Op enig moment
mocht dat niet meer. Je vraagt je af waarom niet.
De gemeente kan het recht van eerste koop aan
het onderwijs geven en speculaties tegengaan.
Hier en daar wordt al zo gedacht. Tenslotte, de
schoolpleinen zijn door de bank genomen best
geschikt voor een stacaravan met twee of drie
kamertjes. Geef ontheffing voor de startende
leerkracht en zo heb je gelijk een extra oogje op
het reilen en zeilen rond de school.
Het vergt creatief denken. Zoiets past bij het
onderwijs. Helaas is dat vaak niet aan de orde in
de lagen die boven het onderwijs over het on
derwijs regeren en besturen. Out of the box past
niet in regeltjes. En dus komt er een moment dat
er alleen nog maar scholen buiten de grote stad
zijn. Dan moeten de kinderen met schoolbussen
vervoerd worden. Over identiteit wordt dan al
helemaal niet meer gesproken. Utopie?
Gelukkig is er één onderwerp waar je wel cool
over kunt praten met bestuurders en politici. Een
veilig onderwerp. Ventilatie…
Het Rijk - zoals dat altijd gaat - betaalt 30% van
de rekening voor ventilatieverbetering. Die 70%
is voor de school. Dat geld zit niet in de Rijks
vergoeding en dus moet het uit een ander potje.
Je zou zeggen dat die 8,5 miljard ook wel wat kan
betekenen voor de ventilatie in de school. En voor
een heel caravan park…
Meer schoolse waarnemingen van Niek de
Kruif zijn te lezen in het boek ‘een luizenbaan’
waar door de ogen van een bestuurder wordt
gekeken naar het onderwijs van nu. Zie:
www.een luizenbaan.nl Voor een vergelijking
met een ander onderwijssysteem zie het boek
achter www.komnietnaarzweden.nl
Eén hoofdstuk is gereserveerd voor het Zweedse
onderwijssysteem.
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Schoollunches
rondom
de wereld
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SCHOOLLUNCHES RONDOM DE WERELD

Uit onderzoek van de Universiteit van
Wageningen blijkt dat niet de demo
grafische kenmerken de voornaamste
voorspellers zijn voor voedingskeuzes,
maar cultuur en identiteit1. Nu de scholen
weer zijn begonnen is het des te meer
interessant om eens een kijkje te nemen
in de schoolkantine van andere landen.
Dit artikel zet er een paar op een rijtje.

Amerika
De Verenigde Staten van Amerika is het land van
groot, groter, grootst en het staat niet bekend om
gezonde eetgewoontes. Het percentage kinderen
met overwicht ligt hier dan ook enorm hoog. In
2017-2018 had 13.4% van de kinderen tussen
2 en 5 jaar obesitas en kinderen tussen de 6 en
11 jaar zelfs 20.3%. In de VS krijgen de kinderen
een lunch op school. Een voordeel daarvan is dat
iedereen gelijk is en dat er vers eten geserveerd
kan worden. Maar helaas wordt dit niet altijd
gedaan. Gelukkig zijn de schoollunches enorm
verbeterd de afgelopen jaren. De Food Revolu
tion Network is een initiatief dat zich inzet voor
gezondere schoollunches.
Turkije
De Turkse keuken is zeer rijk en gevarieerd. Een
onderzoek naar de verschillende schoollunches
die worden aangeboden in Turkije liet zien dat
de schoollunches over het algemeen voldoende
voedingsstoffen bevatten. Een valkuil van de
De rol van identiteit en cultuur bij de keuze voor
(on)gezonde voeding. Verkrijgbaar via:
https://www.wur.nl/nl/show/De-rol-van-identiteit-encultuur-bij-de-keuze-voor-ongezonde-voeding.htm
1
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Turkse schoollunch is de hoeveelheid (verzadigd)
vet en zout in het eten. Het grootste voordeel van
de Turkse lunch is dat de kinderen genoeg tijd
krijgen om te lunchen. Hierdoor eten ze bewuster
en blijven ze langer verzadigd.
Noorwegen
Noorwegen is het land met de gezondste kinde
ren, dat blijkt uit een rapport van UNICEF waar
de gezondheid van kinderen van 180 landen
werd vergeleken. Toch verschilt de lunch niet
erg met dat van Nederlandse kinderen: Noorse

In de VS krijgen de kinderen
een lunch op school. Een voordeel daarvan is dat iedereen
gelijk is en dat er vers eten
geserveerd kan worden. Maar
helaas wordt dit niet altijd
gedaan. Gelukkig zijn de
schoollunches enorm verbeterd
de afgelopen jaren.
15
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kinderen krijgen een broodtrommeltje met vers
gesmeerde boterhammen mee. Wel krijgen ze
er vaak nog wat rauwkost bij en een stuk fruit of
bakje yoghurt.
Zuid-Korea
Ook Zuid-Korea staat bekend om haar gezonde
dieet. Zo eten Zuid-Koreanen over het algemeen
veel groente en relatief weinig kilocalorieën. Een
schoollunch in Zuid-Korea wordt in het cafetaria
geserveerd en bestaat over het algemeen uit
soep, rijst, kimchi en groente en/of fruit. Naast de
gezonde schoollunch, probeert Zuid-Korea ook
actief junkfood reclames op TV te beperken.

Tekst: Sanne Kwakkelstein, Diëtist en Gezondheidskundige

Het mediterrane dieet
bestaat namelijk uit veel
groente, fruit, noten, zaden,
bonen en vette vis.
Allemaal producten die
boordevol voedingsstoffen zit.
de Spanjaarden. Het mediterrane dieet bestaat
namelijk uit veel groente, fruit, noten, zaden,
bonen en vette vis. Allemaal producten die
boordevol voedingsstoffen zit.
Er zijn natuurlijk nog veel meer culturen en landen
met allemaal verschillende eetgewoontes.
Genoeg om van elkaar te kunnen blijven leren!

Spanje
Net als in Amerika kampt Spanje met flink wat
obesitas en overgewicht bij kinderen. Zo had
in 2020 40% van de Spaanse kinderen over
gewicht. Het grootste probleem in Spanje is de
hoeveelheid suikerhoudende dranken en het
gebrek aan lichaamsbeweging. Aan de andere
kant zijn er ook dingen die we kunnen leren van
16
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Tekst: OUDERS VAN WAARDE

FEESTJE

Hoera, je kind is jarig.
Natuurlijk mag het trakteren
en (weer!) een feestje geven.
Maar wat voor één?
Iets creatiefs, sportiefs of een
themafeestje?

feestje
Thuis & School
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FEESTJE

Voorwerk
Nog steeds kiezen veel ouders voor een feestje
thuis. Dan is het motto: een goede voorbereiding
is het halve werk. Je sluit natuurlijk aan bij wat je
kind leuk vindt. Betrek je kind zoveel mogelijk bij de
voorbereiding. Voorpret is al een feest op zich.
Leuk is om met een thema te werken. Olympische
spelen bijvoorbeeld voor een feest met sport en
spel. Maar ook eenvoudige thema’s als dieren,
speuren of dansen vallen vooral bij jongere kinde
ren in goede aarde.
Een goede planning is belangrijk. Hoe laat worden
de kinderen verwacht? Hoe gaat het halen en bren
gen? Wat krijgen ze te eten en drinken? Denk van
tevoren alles uit, zet de activiteiten op volgorde en
laat elk onderdeel niet te lang duren. Ook het feest
je zelf kan het beste kort en krachtig zijn. Zo’n 3 uur
is lang genoeg. Het is beter dat kinderen worden
opgehaald als het nog leuk is, dan dat ze zich op
het laatst vervelen.
18

Tekst: OUDERS VAN WAARDE

Spelletjes
Groepsspelletjes maken een verjaardagsfeest altijd
leuk. Vooral in de zomer is het handig als dat buiten
kan. Binnen ben je nu eenmaal meer gebonden aan
de grootte van de ruimtes. Het gebeurt vaak dat
kinderen al spelend andere variaties maken op het
spel of knutselwerk dat je hebt bedacht. Houd dan
niet strak vast aan je plan. Juist als kinderen samen
spelen komen ze op nieuwe ideeën. Geweldig toch!
Duidelijk
Zorg voor duidelijkheid. Leg telkens kort uit wat de
bedoeling is zodat er meteen gestart kan worden.
Stop ermee zodra je merkt dat het niet meer lekker
loopt of kinderen zich gaan vervelen. Houd spelle
tjes achter de hand voor als iets sneller klaar is dan
verwacht. Willen ze langer doorgaan? Prima, plezier
is immers belangrijker dan een planning. Laat des
noods een onderdeel vervallen. Wissel een drukke
activiteit af met een rustige om chaos te voorkomen

Thuis & School

Tekst: OUDERS VAN WAARDE

FEESTJE

bijvoorbeeld puzzelen, knutselen of bakken. Een
spannend verhaal doet het ook goed. Soms willen
kinderen gewoon even met elkaar spelen. Geef
daar ruimte voor.
Wees vanaf het begin duidelijk in wat mag en niet
mag. Een verjaardag is spannend en inspannend;
juist voor het feestvarken is de spanningsboog
klein. Sluit daarom tijdig af met een leuke verras
sing, zodat ieder met een goed gevoel naar huis
gaat.

KALENDARIUM

TIPS

kalendariumtips
1	Nodig niet te veel kinderen uit, daardoor blijft het
feestje overzichtelijk.
2	Zorg als je gaat knutselen dat alles klaarligt.
Kinderen willen het liefst meteen beginnen.
3	Maak van tevoren een voorbeeld. Dan scheelt
uitleg.
4	Op internet vind je spelletjes en thema’s.
Handige sites: https://www.kinderfeestjessite.nl,
https://www.party-kids.nl en http://kinderfeestje.
spelletjes-voor-kinderen.nl
5	Originele thema’s: modeshow (+ make-up,
catwalk en fotoshoot), andere landen en culturen,
speurneuzen, science fiction…
6	
Ook leuk: kunsttentoonstelling, bowlingcompe
titie (met versierde melkpakken) of oudhollandse
spelletjes.
7	Let op details: ook het uitnodigingskaartje, eten
en drinken en verassing voor thuis in hetzelfde
thema.

Thuis & School

Groepsspelletjes maken een
verjaardagsfeest altijd leuk.
Vooral in de zomer is het
handig als dat buiten kan.
Binnen ben je nu eenmaal
meer gebonden aan de grootte van de ruimtes.
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DE WAARDE VAN OUDERS
NU TE BESTELLEN!
Na het grote succes van vorig jaar brengt
OUDERS VAN WAARDE, opnieuw in samen
werking met de Jacob van Katwijk Fundatie,
een tweede boek uit met 48 pagina’s vol
wijsheidverhalen.

Tip: Een gezamenlijke bestelling en aflevering op één
adres scheelt aanzienlijk in de verzendkosten.

DE WAARDE VAN OUDERS
Het is opnieuw mooi vormgegeven en een prachtig
geschenk om bijvoorbeeld aan de (nieuwe) ouders van
de school te geven bij de inschrijving van hun kind op
school. Of een geschenk voor de actieve ouders van
de school. Maar het vorige boek werd ook mede door
de lage prijs door veel scholen aan alle ouders gegeven.
Als nieuwjaarscadeau of anders.
Het vorige boek - de Wijsheid van Ouders - werd
mede daardoor een groot succes. Meer dan 12.000
exemplaren vonden al hun weg naar ouders die er op
een heel plezierige wijze inspiratie uit haalden voor
school en opvoeding. Maar ook leerkrachten waar
deerden de uitgave in hoge mate. De boeken worden
nog steeds grif besteld.

Met vriendelijke groet,
Het team van OUDERS VAN WAARDE

De uitgave is gedaan in samenwerking met de
Jacob van Katwijk Fundatie - BOEK & COO.
Deze verzorgt de verdere afhandeling.

DE WAARDE VAN OUDERS

€ 2,95

excl. verzendkosten
en een minimale
bestelling van
10 boeken.

Prijs
€ 2,95 per stuk met een minimumbestelling van
10 exemplaren.
De abonnees op het magazine OUDERS BEDANKT!
en de leden scholen krijgen het boek automatisch in
plaats van het magazine OUDERS BESTE WENSEN!
Dus deze hoeven verder niets te doen. Tenzij er meer
exemplaren van het boek gewenst zijn.
Levering
De boeken worden dan uitgeleverd in de tweede
week van december op het opgegeven adres zodat
deze op tijd zijn als kerst- / nieuwjaarsgeschenk.
Bestellen
(Extra) Bestellingen voor 25 november via
info@ouders.net. Daarna is het zolang de voorraad
strekt.

Werner van Katwijk

Werner van Katwijk - OUDERS VAN WAARDE en de Jacob van Katwijk Fundatie

veel
DeTegeboorte
vandruk
een
vlinder
Een man zag hoe een vlinder vele uren bezig
was om zich door de opening van zijn cocon te
wurmen. Plots leek het of de vlinder niet meer
vooruitging en niet meer verder kon. Op dat
moment besliste de man dat hij de vlinder zou
gaan helpen. Hij pakte een schaar en knipte de
rest van de cocon open en de vlinder kwam er
gemakkelijk uit. Maar het lichaam van de
vlinder was opgezwollen met kleine verschrom
pelde vleugels. De man bleef continu kijken,
omdat hij verwachtte dat de vleugels zich ieder
moment zouden openslaan, maar dat gebeurde
niet... wat wel gebeurde was, dat de vlinder de
rest van zijn leven rondkroop met een gezwollen
lichaam en gekreukte vleugels. Hij heeft nooit
kunnen vliegen.
De man kon niet begrijpen, dat zijn daad, die hij
met liefde en de beste intenties had uitgevoerd
een verandering had aangebracht in de manier
waarop dingen horen te lopen. Hij was zich er
niet van bewust, dat de worsteling die de vlinder
moest maken om door de kleine opening te gaan,
de natuurlijke weg was om vocht vanuit het lijf
in de vleugels te persen zodat hij  éénmaal uit
de cocon  zou kunnen vliegen.

OUDERS VAN WAARDE

Gelijk
aanpakken
Een oude boer had al jaren lang bij het ploegen
van zijn akker een grote steen omzeild. Diverse
ploegscharen had hij al gebroken op die steen
en hij was dat ding meer dan zat.
Toen hij op een dag weer een ploegschaar op
de steen had gebroken en hij bedacht hoeveel
ellende die steen hem in de afgelopen jaren
had bezorgd, besloot hij eindelijk om er iets
aan te doen.
Toen hij een groot breekijzer onder het stuk
steen zette, ontdekte hij tot zijn stomme ver
bazing dat die maar een paar centimeter dik
was, zodat hij hem met een voorhamer met
gemak aan stukken sloeg. Toen hij de brok
stukken aan het afvoeren was schudde hij zijn
hoofd terugdenkend aan alle ellende die de
steen hem bezorgd had. En hoe makkelijk het
was geweest om er eerder vanaf te komen.

