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Waar gaat dit boekje over?

•	Afspreken	met	vriendjes

•	Met	ouders	praten	over	je	kind

•	Je	kind	leren	om	iets	aardig	te	vragen

•	Met	je	kind	praten
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Praat over het spelen van je kind.

1. Bekijk de foto’s over spelen. Doet jouw kind wel eens één of meer 
van deze spelletjes? 

2. Kies één foto. Vertel over de foto. Denk aan: Wat zie je op de foto? 
Hoe	vaak	doet	jouw	kind	dat	ook?	Met	wie?	Waar	speelt	jouw	kind?	
Speelt jouw kind graag alleen? 

opdracht 1

BiJeenKoMST 1
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3. Soms is er een rage op school. Bij een rage spelen bijna alle kinderen 
hetzelfde spel, bijvoorbeeld knikkeren. Of er is een rage met 
verzamelen. Je ziet kinderen dan bijvoorbeeld kaartjes ruilen op het 
schoolplein. Is er nu een rage op school? Vertel erover.

Praat over spelen met andere kinderen.

Praat samen over de vragen.
1. Vind jij spelen met vriendjes belangrijk voor jouw kind? 
 Vertel waarom je dat vindt.
2. Spreekt jouw kind wel eens af met vriendjes?
3. Waar speelt jouw kind met vriendjes? Thuis, bij het vriendje of 

allebei?
4. Wat spreek jij af over ophalen of brengen?
5. Heb je regels voor het afspreken met vriendjes?
6. Ken je de ouders van de vriendjes van je kind?
 

lees de informatie op de volgende pagina over afspreken 
met vriendjes.

opdracht 3

opdracht 2
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Wil je sommige woorden onthouden? 
Schrijf ze in de woordenlijst achterin dit boekje.
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Mag mijn vriendje vandaag 
bij ons komen spelen? 
Vriendjes en vriendinnetjes zijn belangrijk 
voor kinderen. Kinderen leren veel van 
spelen. Bijvoorbeeld:
• ze ontwikkelen hun kennis en fantasie; 
• ze leren sociale vaardigheden: voor jezelf 

opkomen, of je verplaatsen in een ander 
en rekening houden met elkaar; 

• ze leren ervaringen delen en elkaar 
helpen. 

Speelafspraak

Met vriendjes afspreken 

Het ene kind wil dat al snel en heel 
vaak, een ander kind wacht langer en 
wil niet zo vaak. Dat is niet erg. 
Sommige kinderen hebben niet echt 
vriendjes of spreken nooit af. Als een 
kind nooit afspreekt (vanaf 6 jaar), dan 
moet je je kind misschien een beetje 
helpen. Je kunt bijvoorbeeld met een 
ouder iets afspreken. De kinderen zien 
elkaar dan met de ouders erbij. Of je 
vraagt hulp aan de leerkracht.

Hoe gaat het afspreken met vriendjes?
Kinderen vinden het � jn om zelf af te 
spreken. Dat maakt ze ook zelfstandig. 
Praat met je kind over het afspreken 
met vriendjes. Bespreek wat je wel 
goed vindt en wat niet. Denk aan:
• alleen op woensdag en vrijdag 

afspreken of nooit twee dagen achter 
elkaar

• soms thuis en soms bij het vriendje 
spelen

• vertellen wanneer het niet kan, 
omdat er zwemles is, of een afspraak 
voor de tandarts of... 

• hoe het met brengen en halen gaat
• wel of niet logeren
• niet ineens met een ander ‘leuker’ 

kind afspreken

Bij een ander is het anders dan thuis
Je kind kan thuiskomen bij mensen 
waar het heel anders is dan bij jezelf. 
De ene ouder voedt zijn kind 
bijvoorbeeld strenger op dan de ander. 
Regels in het gezin kunnen anders zijn. 
Laat je kind erover vertellen na het 
spelen.
Misschien maak je je zorgen of vertrouw 
je het niet helemaal. Praat erover met 
je kind. Je kunt ook een keer afspreken 
met de ouder van het vriendje. 

32 | Ouders en opvoeden

door Janneke Versteeg‘ ’
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Praat over afspreken met vriendjes.

1. Je hebt gelezen dat kinderen veel leren van samen spelen. Bedenk 
samen een paar voorbeelden. Bijvoorbeeld: je bal uitlenen aan een 
ander kind; daarvan leert een kind aardig zijn voor anderen.

2. Heb jij regels over wanneer je kind kan afspreken? Vertel het elkaar. 
3. Er staat: ‘Niet	ineens	afspreken	met	een	ander	‘leuker’	kind?’. 

Waarom staat dat erbij?
4. Een moeder zegt: ‘Mijn	kind	mag	niet	bij	die	familie	spelen,	want	die	

zijn zo anders.’ Wat wil jij tegen die moeder zeggen?

lees het gesprek tussen ouders over afspreken.

Bereid het gesprek voor over afspreken om te spelen.

1. Stel, je bent op het schoolplein om je kind op te halen. 
 Lees de situaties. Kies er één uit om samen te oefenen.

•	 Jouw	kind	wil	afspreken.	Dat	kan,	maar	wel	bij	jou	thuis.
•	 Jouw	kind	wil	afspreken.	Dat	kan,	maar	liever	bij	het	vriendje.
•	 Jouw	kind	wil	afspreken.	Dat	kan	niet,	jullie	moeten	naar	de	

tandarts.

opdracht 4

opdracht 5

opdracht 6

Luuk	 	 Mam,	mag	ik	met	Omar	afspreken?
José  Ja, vraag het maar aan de moeder van Omar. Het mag 
  bij ons, maar ook bij Omar.
Luuk	 	 Mag	ik	met	Omar	afspreken?
Hakima Dat is goed. Waar wil je afspreken?
Luuk  Bij mij thuis.
Hakima Oké, ik zal even met je moeder praten.
	 	 Zal	ik	Omar	om	vijf	uur	komen	ophalen?
José  Weet je wat? Ik kom Omar wel brengen, want ik moet 
  toch nog boodschappen doen.
Hakima	 Nou,	dat	is	fi	jn!	Tot	straks	dan.	Oh	ja,	Omar	mag	geen	
  pinda’s eten.
José  Oké, goed om te weten. Tot straks.
Hakima	 Afgesproken.	Dag	Omar,	veel	plezier	bij	Luuk.

BiJeenKoMST 1Taal voor Thuis - Ga je mee naar de open dag?     BiJeenKoMST 1
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•	 Jouw	kind	wil	op	donderdag	afspreken,	maar	het	mag	van	jou	
alleen op woensdagmiddag.

•	 Jouw	kind	heeft	al	met	een	vriendje	afgesproken,	maar	een	ander	
vriendje wil ook spelen.

•	 Jouw	kind	heeft	met	een	vriendje	afgesproken,	maar	dat	vriendje	
wil liever met een ander kind spelen.

2.	Bedenk	wie	met	elkaar	praten.	Alleen	de	ouders	of	ook	de	kinderen?
3. Schrijf woorden en een paar zinnen op om te gebruiken in het gesprek.

 

 

 

oefen het gesprek over afspreken om te spelen. 

1. Oefen het gesprek. 
 Wissel van rol. oefen het gesprek nog een keer. 
2. Jullie laten het gesprek aan de anderen zien. Spreek af welke rol je 

gaat spelen. 
3. Kijk en luister naar de gesprekken. Vertel elkaar na elk gesprek wat je 

goed vond of wat je anders zou doen.
4. Wat ga je vanaf nu anders doen als je kind wil afspreken? Schrijf een 

paar punten op. Dat kan in losse woorden.

 

 

lees over aardig en beleefd vragen. 

opdracht 7

opdracht 8
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Vraag het aan SONJA

Zoek >>

Log in >>

Lees ook:

Meer over 
dit onderwerp

Meer van 
deze redacteur

Schrijf je in!

Voornaam >>

Achternaam >>

E-mail >>

Inschrijven

Volg ons via:

Baby (0-1)
4 jaar 5 jaar 6 jaar 7 t/m 9 jaar 10 t/m 12 jaar| | ||

Dreumes (1-2) Peuter (2-4) Kleuter (4-6) Schoolkind

Ouder zijnOuder zijnOuder zijn

Geschreven door Sonja Cadogan | 12 april 2015 | Webredactie

Lieve Sonja,
Mijn kind mag nergens meer komen spelen. Alle moeders 
zeggen dat Robin veel te brutaal is. Wat bedoelen ze precies? 
Moet hij altijd ‘u’ zeggen, nooit ‘jij’? Ik weet dat Robin dingen 
soms niet zo aardig vraagt. Bijvoorbeeld tegen zijn vriendje: 
‘Jij moet bij mij komen spelen!’ of tegen mij: ‘Dat moet jij doen.’ 
Ik zeg dan wel dat dat niet beleefd is, maar hij blijft het doen.
Ik wil graag dat hij welkom is bij zijn vriendjes. Wat moet ik 
doen?

Natascha

Dag Natascha,

Ja, brutale kinderen zijn soms niet 
welkom. Je vindt het zelf ook niet 
leuk van je kind. Probeer dit eens: 
als je kind brutaal doet, doe voor 
hoe je het aardig kunt zeggen. Bij 
jouw voorbeelden: ‘Kom je een keer 
bij mij spelen?’ of ‘Wil jij dat doen?’ 
En laat je kind ‘u’ zeggen tegen een 
vader of moeder. De ouder zegt vaak 
vanzelf: ‘Zeg maar ‘je’ en ‘jij’ tegen mij, hoor!’. 
Wist je trouwens dat kinderen sneller leren, als ze horen 
dat ze het goed doen? Dus geef Robin vaak een compli-
ment als hij iets aardig vraagt!

Ik hoop dat je kind weer vaak mag spelen bij vriendjes,
Sonja
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ToT SloT
1.	 Praat	met	je	kind	over	afspreken	met	vriendjes.	Wil	je	kind	dat?	Met	wie	dan?	
Waar?	Probeer	iets	af	te	spreken	met	een	vriendje,	als	je	kind	dat	wil.	Maak	
afspraken met de ouder van het vriendje.

2. Vraag na het spelen aan de ouder hoe de kinderen gespeeld hebben.
3. Oefen met je kind om iets beleefd en aardig te vragen.

oefen met aardig en beleefd vragen.

1. Schrijf het aardig en beleefd op. De eerste is al voorgedaan.

brutaal beleefd en aardig

Dat moet jij doen Wil jij dat doen?

Jij moet bij mij komen spelen

Ik wil een boterham 

Ik ga na zwemles tv kijken

Ik ben boos. Jij moet nu stoppen!

2. Weet je zelf nog een ander voorbeeld van je kind? 
 Schrijf het in de lege vakken.
 

Woorden

Kijk nog eens naar de opdrachten. Welke woorden wil je onthouden? 
Schrijf ze bij je woordenlijst.

10 

opdracht 9

opdracht 10
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Praat over gesprekken met je kind.

1. Heb je met je kind gepraat over afspreken met vriendjes? 
 Hoe ging dat? Heeft je kind ook afgesproken met een vriendje? 

Vertel erover.
2. Stel, je wilt niet dat jouw kind bij zijn vriendje speelt. 
 Je praat er met je kind over.
 Waarom wil je dat niet? Wat zeg je tegen je kind? 
 Wat zegt jouw kind dan, denk je?

 11 11

opdracht 1
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lees het gesprek tussen Ayse en Kim.

1. Lees het gesprek.

2.	Gaat	jouw	kind	wel	eens	naar	een	verjaardagsfeestje?	Wat	voor	
cadeau geeft jouw kind dan? Wat doen ze op het feestje? Hoe lang 
duurt het feestje? Wat eten ze? Is er verschil tussen feest bij jou thuis 
en bij anderen? Vertel het elkaar.

opdracht 2

Kim,	de	moeder	van	Tess,	ziet	Ayse,	de	moeder	van	Halide,	op	het	
schoolplein.	Ze	praten	over	een	feestje.

Kim	 	 Hoi	Ayse!	Wat	ik	je	nog	wilde	vragen:	komt	Halide	
  woensdagmiddag op het feestje?
Ayse	 	 Oh	ja,	helemaal	vergeten.	Hoe	laat	begint	het? 
Kim  Direct na school. Ik neem de kinderen mee uit school. 
Ayse	 	 O	ja.	En	tot	hoe	laat	is	het	dan?
Kim  Tot half negen. De kinderen eten bij ons. En daarna kan 
  je je kind weer ophalen.
Ayse	 	 Tja,	dat	is	wel	erg	laat.	Het	kleine	broertje	van	Halide	
  slaapt dan al.
Kim	 	 Mmmm,	ik	begrijp	het.	Weet	je,	ik	breng	Halide	wel	
  even thuis. Of ik vraag dat aan mijn man. 
Ayse	 	 O	ja.
Kim  En neemt ze haar zwempak mee?
Ayse	 	 Zwempak?
Kim  Ja! We gaan naar het zwembad.
Ayse	 	 Oh,	maar	Halide	kan	nog	niet	zo	goed	zwemmen.	
	 	 Ze	heeft	haar	diploma	nog	niet. 
Kim	 	 Maar	ik	let	wel	op	haar,	hoor.	Dat	ze	niet	in	het	diepe	
  water komt. Ik ga zelf ook het water in, dan blijf ik bij haar. 
Ayse	 	 O	ja.
Kim  Halide komt toch, hè? Tess zou het heel erg vinden als 
	 	 Halide	niet	zou	komen.	Ze	zijn	echt	dikke	vriendinnen!
Ayse	 	 Ja...
Kim  Dus ik neem haar woensdag mee van school?

Ayse	loopt	naar	huis.	Ze	denkt:	‘Ik maak me toch zorgen. Halide 
mag niet naar het feestje van Tess’. 

Taal voor Thuis - Hoe gaat het met lezen?  Taal voor Thuis - Met wie wil je afspreken?       Taal voor Thuis - Met wie wil je afspreken?  BiJeenKoMST 2
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lees het gesprek tussen Ayse en Halide. opdracht 3

 13

Ayse	praat	met	haar	dochter	Halide	over	het	feestje	van	Tess.

Halide Woensdag is het feestje van Tess. Wat zal ik haar 
  geven, mam? Een boek? Of een spelletje?
Ayse	 	 Halide,	ik	wil	even	met	je	praten.	Luister.	Ik	wil	liever	
  niet dat je naar dat feestje gaat.
Halide Wát, mam?
Ayse	 	 Ik	zei:	ik	wil	niet	dat	je	naar	het	feestje	van	Tess	gaat.
Halide Waarom niet? Tess is mijn beste vriendin! 
	 	 Natuurlijk	ga	ik	naar	haar	feestje.
Ayse	 	 Sorry,	lieverd.	Maar	het	is	beter	van	niet.
Halide	 Nou	ja.	Waarom	dan	niet?	
Ayse	 	 Nou,	ze	gaan	zwemmen.	En	je	weet,	je	hebt	nog	geen	
  diploma. Ik vind het echt te gevaarlijk. 
Halide	 Nou	en.	Dan	ga	ik	toch	niet	het	water	in.	Of	dan	blijf	ik	
	 	 bij	de	moeder	van	Tess.	Mag	het	dan,	mam?
Ayse	 	 Nou,	nee.	Het	is	beter	dat	je	niet	gaat. 
Halide Waarom dan niet? Ik ga wèl naar haar feestje. 
	 	 Natuurlijk	wel.	Tess	is	mijn	vriendin.	Mijn	beste	vriendin.
Ayse	 	 Nee,	jij	gaat	niet.	Het	is	niet	alleen	het	zwemmen.	
  Het duurt ook veel te lang. Het is pas afgelopen om 
  half negen. Dan lig je pas om negen uur, half tien in bed. 
	 	 Dat	vind	ik	veel	te	laat.	Nee,	meisje.	Het	kan	echt	niet. 
Halide En laatst waren we bij oma geweest en toen lag ik nog 
  veel later in bed. Toen mocht het wel.
Ayse	 	 O.	Nou	ja.	Maar	nu	mag	het	niet.
Halide Wat dan? Wat is het dan?
Ayse	 	 Weet	je	wat	het	probleem	is?	Ze	zijn	zo	anders	dan	wij.		
	 	 Ze	hebben	heel	andere	regels	thuis.	Of	helemaal	geen			
  regels misschien. 
Halide	 Regels?
Ayse	 	 Ik	vind	Tess	geen	beleefd	kind.	Laatst	toen	ze	hier	was,	
	 	 vond	ik	haar	niet	beleefd.	Nee.	Ze	was	echt	brutaal. 
Halide Brutaal? Helemaal niet. Tess is helemaal niet brutaal. 
	 	 Zij	is	mijn	vriendin.	Ze	is	de	liefste	van	de	hele	wereld.	
  Ik ga toch naar haar feestje. Toe nou mam, alsjeblieft!
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Praat over de gesprekken.

1. Is het waar of niet waar? Onderstreep het goede antwoord.

•	 Tess	is	de	dochter	van	Kim		 waar / niet waar
 en de beste vriendin van Halide. 

•	 Halide	wil	graag	naar	het	feestje,		 waar / niet waar
	 maar	Ayse	wil	het	niet.	

•	 Ayse	vindt	Tess	een	lief	kind.	 waar / niet waar

2.	Halide	mag	niet	naar	het	feestje	van	Ayse.	Wat	vind	jij	daarvan?
3.	Ayse	praat	met	Halide.

•	 Wat	vind	je	goed	gaan	in	het	gesprek?
•	 Wat	vind	je	niet	goed	gaan	in	het	gesprek?
•	 Heb	je	tips	voor	Ayse	voor	het	praten	met	haar	dochter?

4. Hoe gaat het praten met je eigen kind? 
 Vertel erover en geef elkaar tips.

lees over vragen stellen.

opdracht 4

opdracht 5
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Open vragen
Ken je dat? Je wilt een gesprek met je 
kind, maar je krijgt alleen maar ‘ja’ of 
‘nee’ of ‘leuk’ of ‘stom’ te horen. Dat is 
geen leuk gesprek. Hoe komt dat? 
Heel makkelijk: door de vragen die je 
stelt. Een voorbeeld:

Hoe gaat het afspreken met vriendjes?
Als de vragen beginnen met wat, hoe, 
waar of wie krijg je langere antwoorden! 
Zulke vragen noem je open vragen. Bij 
open vragen moet je iets vertellen. Je 

Stel de juiste vraag!
Een goed gesprek met je kind. 
Geen ruzie over kleine dingen. 
Dat wil je graag als ouder, maar 
hoe doe je dat? 

Vragen stellen

kunt niet antwoorden met ‘ja’ of ‘nee’. 
Je krijgt al snel een leuk gesprek, want 
je kunt nog meer vragen. Bijvoorbeeld: 
‘Waar ging de taalles over?’ 

Waarom?
En ken je dit? Je wilt een goed gesprek 
over de kamer van je kind. Je wilt dat 
je kind vaker opruimt. Je vraagt: 
‘Waarom ruim je nooit je kamer op?’ 
Je kind kijkt je daarna boos aan. Het 
wordt ruzie. 
Kan dat anders? Ja, ook hier helpt een 
open vraag. Begin met te zeggen wat je 
zelf vindt en vraag daarna wat je kind 
ervan vindt. Bijvoorbeeld:
Je zegt: ‘Ik vind dat je kamer rommelig 
is. Wat vind jij daarvan?’ Zo ga je 
samen naar een oplossing zoeken!

Ouders en opvoeden | 69 

door Hanan El Oualid

Ja

Je vraagt: Je kind zegt:

Ging het goed 
op school?

Taal en rekenen 
en ’s middags gym.

Wat heb je vandaag 
op school gedaan?

Vond je de gymles leuk?

Hoe ging de 
gymles vandaag?

Niet zo goed. We 
moesten op het klimrek 
en dat vind ik eng.

Nee

Het is niet eerlijk!

Wat vind jij 
dan wel eerlijk?

 15
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oefen met vragen stellen.

1. Bedenk telkens een open vraag. Schrijf het op. Je ziet eerst een 
voorbeeld.

Vraag open vraag

Was het schoolreisje leuk?
Wat heb je gedaan op 
het schoolreisje?

Vind je de kinderen 
in de klas leuk?

Wil je na school bij Halide spelen? 

Lukt het met je huiswerk?

Wil je cake of taart op je feestje?

Vraag je Jim op je feestje?

opdracht 6

16 

Wil je sommige woorden onthouden? 
Schrijf ze in de woordenlijst achterin dit boekje.
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2. Hoe vraag je het anders? Schrijf het op. 
 Je ziet eerst twee voorbeelden.

Waarom-vraag Zeg wat je vindt en 
stel een open vraag

Waarom hang jij je jas nooit op?
Ik vind die jas op de grond 
niet fijn. Wat vind jij?

Waarom plaag je je zusje zo vaak?
Ik zag net dat je je zusje 
plaagde. Hoe is dat voor 
jouw zusje, denk je?

Waarom doe je altijd zo 
vervelend? 

Waarom zet je de tv niet uit?

Waarom maak je steeds ruzie 
met je broer?

Woorden

Kijk nog eens naar de opdrachten. Welke woorden wil je onthouden? 
Schrijf ze bij je woordenlijst.

 

opdracht 7

ToT SloT

1. Oefen thuis met gesprekjes met je kind over de schooldag. Stel open vragen.
2. Bedenk wat je thuis graag wilt veranderen met je kind. Bijvoorbeeld: vaker 

opruimen of minder vaak ruzie of iets anders. Denk na over het begin van het 
gesprek. Praat met je kind en zoek samen naar een oplossing.
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BiJeenKoMST 1
Blader samen kort door het boekje aan de hand van ‘Waar gaat dit boekje over?’. 
Deelnemers krijgen zo een indruk waar ze de komende tijd mee bezig zijn.

Praat over het spelen van je kind.

Deze opdracht is bedoeld om het onderwerp te introduceren. Houd het kort.

Praat over spelen met andere kinderen.

De eerste vraag is bedoeld om te achterhalen welke inzichten deelnemers al hebben. 
Help daarbij door ze te laten benoemen wat een kind kan leren van spelen met 
vriendjes. Besef dat het voor deelnemers lastig kan zijn om erover te praten als hun 
kind niet makkelijk met andere kinderen speelt.

lees de informatie over afspreken met vriendjes.

Als	het	voor	deelnemers	te	moeilijk	is	om	de	tekst	zelf	te	lezen,	kunt	u	de	tekst	ook	
voorlezen. Laat duidelijk worden dat er geen goed of fout is rond afspreken met 
vriendjes	of	regels	thuis.	Afhankelijk	van	het	kind	en	de	omstandigheden	van	de	
ouders, ontstaan regels. 
Moedig	deelnemers	aan	(ook	in	de	rest	van	het	boekje)	om	woordbetekenissen	met	
een omschrijving uit het woordenboek te noteren of met een voorbeeldzin, bijvoor-
beeld: 
sociale vaardigheden	–	Kinderen	leren	hoe	je	met	anderen	om	moet	gaan.	Als	
kinderen bijvoorbeeld zelf een ruzie kunnen oplossen, hebben ze goede sociale vaar-
digheden. 

opdracht 1

opdracht 2

opdracht 3

AAnWiJZinGen BeGeleider

Algemeen:
•	 Beperk	u	tot	de	opdrachten	en	vragen	die	voor	uw	deelnemers	belangrijk	en	interessant	zijn.
•	 Alle	opdrachten	kunnen	met	de	hele	groep	gedaan	worden,	behalve	het	rollenspel.	U	kunt	een	

grotere groep ook opsplitsen in kleinere praatgroepjes. Bespreek dan de opdrachten steeds na in de 
hele groep.

•	 Er	wordt	via	vragen	steeds	geprobeerd	om	al	aanwezige	kennis	bij	de	deelnemers	zelf	te	activeren.	
Benadruk dat het geen probleem is als de gevraagde kennis niet aanwezig is.

•	 We	adviseren	u	om	een	aantal	exemplaren	van	Van	Dale	Pocketwoordenboek	Nederlands	als	tweede	
taal beschikbaar te hebben voor de bijeenkomsten. Dit is een helder woordenboek dat ook geschikt 
is	voor	deelnemers	van	wie	het	Nederlands	de	moedertaal	is.	

•	 Het	kan	zijn	dat	de	ene	bijeenkomst	meer	tijd	neemt	dan	de	ander.	Dat	is	geen	probleem.	U	gaat	
gewoon steeds verder waar u bent gebleven in de vorige bijeenkomst.
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Praat over afspreken met vriendjes.

Houd het gesprek en de voorbeelden zo concreet mogelijk, anders wordt het snel te 
vaag voor deelnemers met een laag taalniveau. Bij vraag 3 gaat het over ‘niet ineens 
afspreken met een ander ‘leuker kind’. Licht het zelf toe, als het lastig is om te ver-
woorden.

lees het gesprek tussen ouders over afspreken.

Als	het	voor	deelnemers	te	moeilijk	is	om	de	tekst	zelf	te	lezen,	kunt	u	het	gesprek	
ook voorlezen (eventueel samen met deelnemers die al beter lezen).

Bereid het gesprek voor over afspreken om te spelen.

Maak	samen	afspraken	over	de	situaties	en	de	rolverdeling	van	het	rollenspel.	Laat	
deelnemers als ze dat willen ook de rol van de kinderen spelen om waar te maken 
wat er in de informatie bij opdracht 3 wordt beweerd, namelijk dat kinderen zelf 
speelafspraken willen regelen. 
Afhankelijk	van	het	taalniveau	van	deelnemers	kunt	u	er	ook	voor	kiezen	om	geza-
menlijk woorden en zinnen te bedenken om te gebruiken in de gesprekken.

oefen het gesprek over afspreken om te spelen.

Afhankelijk	van	de	groepsgrootte	oefenen	deelnemers	eerst	met	elkaar	en	dan	voor	
de groep. Bij kleine groepen wordt het rollenspel meteen voor de groep gespeeld. 
Praat vooral inhoudelijk na. Herken je de situatie? Wat vind je van de oplossing in het 
gesprek? Hoe los jij het op? Welke ‘tip’ ga je ook gebruiken?

lees over aardig en beleefd vragen. 

Praat eventueel kort over de tekst om ervaringen en meningen uit te wisselen.

oefen met aardig en beleefd vragen.

Afhankelijk	van	het	taalniveau	van	deelnemers	kunt	u	er	ook	voor	kiezen	de	opdracht	
mondeling te doen.

opdracht 4

opdracht 5

opdracht 6

opdracht 7

opdracht 8

opdracht 9
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BiJeenKoMST 2

Praat over gesprekken met je kind.

Deze opdracht is een voorproefje van het voeren van gesprekken met je kind. Laat 
het bij een eerste verkenning van het eigen gedrag van deelnemers in zulke gesprek-
ken. In deze bijeenkomst worden ze zich steeds bewuster van de invloed van hun 
eigen gedrag op de loop van zulke gesprekken.

lees het gesprek tussen Ayse en Kim.

Als	het	voor	deelnemers	te	moeilijk	is	om	de	tekst	zelf	te	lezen,	kunt	u	de	dialoog	ook	
voorlezen (eventueel samen met een deelnemer die al beter leest).
Leg	eventueel	nog	extra	uit	waarom	Ayse	niet	wil	dat	haar	dochter	naar	het	feestje	
gaat (zie ook opdracht 3). Het gaat om de veiligheid van haar dochter bij het 
zwemmen, maar er ligt nog een reden achter die over het ‘anders zijn’ gaat. Laat 
deelnemers hun ideeën hierover uitwisselen. Eventueel gaat u ook in op de aanpak 
van	Ayse	richting	Kim,	de	andere	ouder.
Voer	een	gesprek	over	gebruiken	bij	het	vieren	van	verjaardagen	in	Nederland	en	
andere culturen. Laat deelnemers vertellen over hun ervaringen en meningen. 

lees het gesprek tussen Ayse en Halide. 

Als	het	voor	deelnemers	te	moeilijk	is	om	de	tekst	zelf	te	lezen,	kunt	u	de	dialoog	ook	
voorlezen (eventueel samen met een deelnemer die al beter leest).

Praat over de gesprekken.

Maak	duidelijk	dat	ouders	verschillen	en	er	niet	één	goede	manier	is.	Laat	het	vooral	
een uitwisselen van ervaringen zijn, waarbij meerdere manieren mogelijk zijn. 
Mogelijke	tips	voor	Ayse:
•	 Wees	duidelijk.	Bijvoorbeeld:	Ayse	zegt:	ik	vind	Tess	geen	lief	kind.	Ze	bedoelt:	‘Ik	

wil niet dat je bij Tess speelt.’ 
•	 Wees	eerlijk.	Bijvoorbeeld:	Ayse	zegt	dat	ze	het	zwemmen	gevaarlijk	vindt.	Is	dat	

de echte reden?
•	 Vraag	naar	de	mening	van	je	kind.

lees over vragen stellen.

Als	het	voor	deelnemers	te	moeilijk	is	om	de	tekst	zelf	te	lezen,	kunt	u	de	tekst	ook	
voorlezen. Laat duidelijk worden dat open vragen meer taal opleveren dan gesloten 
vragen. Kinderen worden op die manier meer uitgenodigd tot nadenken en langere 
antwoorden. In de waarom-vraag zit meestal een veroordeling. Door open vragen te 
stellen, haal je de veroordeling eruit en daag je kinderen uit om met oplossingen te 
komen. 

oefen met vragen stellen.

Doe de opdracht eventueel samen mondeling. 

opdracht 2

opdracht 1

opdracht 3

opdracht 4

opdracht 5

opdracht 6
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Foto’s

pagina 9: 

©	Clotee	Allochuku,	“A	good	teacher	is	like	a	

candle,	it	consumes	itself	to	light	the	way	for	

others.”, www.flickr.com/photos/clotee_

allochuku/10759012554/
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