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VOOR THUIS!

alle tips op een rij

Grappig en goed

de vijf stappen toegelicht

om te weten

leuk om thuis te bespreken
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INTROductie
U was vandaag bij het theater ‘Voor je het weet zijn ze groOt’.
Hopelijk vond u het een leuke én nuttige bijeenkomst.

Graag bieden wij u dit handboekje aan:
Om alle tips en stappen nog een keer rustig na te lezen
Om thuis nog even na te genieten,
Om met uw partner, (schoon)ouders of vrienden te praten over wat u vandaag heeft gezien.
Veel leesplezier.
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ga buitenspelen!!
bram, je hebt lang
genoeg achter dat
scherm gezeten
vandaag!

hoor je me?! Ik zei:
je hebt lang genoeg
achter dat scherm
gezeten vandaag!

Ja, dus?!
ga voetballen
of skateboarden!

Maar mam, ik moet
nog maar 1 level!

Het maakt niet uit
wat ik doe of zeg,
hij luistert toch
niet naar me.

Oke, nog 1 level
dan, maar daarna
ga je naar buiten.

herkent
u dit?!
KIJK VOOR TIPS
OP DE LAATSTE
PAGINA
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Timmm, waar blijf je?!
kom nu ontbijten!
Oke, dan ga ik eerst
tim naar school
brengen, dan naar
kantoor en daarna
boodschappen doen...

Wat heb je nou weer
aangetrokken?!
ga nu maar zitten
en eet je boterham!

Hou op met
wiebelen!
Zit niet zo te
treuzelen!

Speel niet
met je eten!

ik heb geen trek.

Laat maar zitten die
boterham, want we
komen weer te laat.
we moeten nu gaan!

herkent
u dit?!
Op school zeggen ze
dat ontbijten belangrijk
is, maar hoe krijg ik dat
voor elkaar?!
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Nu geen KOEKJES
LARA, we gaan
zo eten.

Papa, mag ik EEN
KOEKJE?!

Maar papPaaaaA
ik wil EEN KOEKJE!!
please???

Maar ik heb
honger!!

Nee-is-nee! Hou
op met zeuren!

oke dan, maar dan hou
je wel op met zeuren!

herkent
u dit?!
Heb ik toch EEN KOEKJE
gegeven terwijl ik dat
niet wilde, hoe had ik dat
anders kunnen doen?!
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ALLE TIPS en stappen
NOG EEN KEER OP EEN RIJ
Waren de stripverhalen voor u herkenbaar? Tijdens de ouderbijeenkomst kreeg u een aantal tips.
Deze kunt u natuurlijk ook in andere situaties gebruiken. Wat doet u als:
uw kind van de sportvereniging af wil?
uw kind zijn zakgeld gebruikt om patat of energiedrankjes te kopen?
uw kind geen water wil drinken?
Denk dan aan de onderstaande tips en de hand met 5 stappen.

Maak duidelijk wat je van je kind verwacht
Zorg dat de regel voor je kind duidelijk is. Zorg dat je kind weet wat u van hem verwacht.
Dus niet: je mag niet de hele dag gamen. Maar wel: je mag een halfuur per dag gamen.

Wat gaat er goed?
Besteed aandacht aan wat uw kind goed doet. Want alles wat je aandacht geeft groeit. Door uw compliment (aandacht)
leert uw kind wat hij goed doet. Dit activeert namelijk het leergebied in de hersenen van uw kind. Bedenk… óók als uw kind
dramt, zeurt of schreeuwt en u geeft daar aandacht aan, zal dit gedrag vaker voorkomen. Een kind wil uw aandacht, geef
het die aandacht op de momenten dat hij iets goeds doet. Dus zet vaak uw roze bril op en geef uw kind een compliment.

Hoe geef je een compliment?
Complimenten kun je op verschillende manieren geven. Eenvoudig door een gebaar (duim, knipoog, aai over de bol),
met woorden (b.v. ‘wat heb jij dat snel gedaan’) of je kunt zeggen wat je ziet en wat je voelt (b.v. ‘ik zie dat je zelf je
boterham hebt gesmeerd en bent gaan eten. Wat fijn om zo de dag samen te beginnen’).
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titel

Verandering? 5 stappen
Frisdrank drinken we
alleen in het weekend.

1

Als je kind zich
niet aan de regel
houdt...

maak een regel

Frisdrank
drinken we
alleen in
het weekend.
Tim, weet je nog
wat we hadden
afgesproken....?

2

SPREEK JE KIND AAN
OP OOGHOOGTE,
ARMLENGTE AFSTAND

3

herhaal de regel

Goed gedaan tim!
Oké mam.

4

geef je kind de kans
om het goed te doen
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Geef een compliment
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‘Voor je het weet zijn ze groOt’ is een initiatief van de GGD Amsterdam en ontwikkeld
in samenwerking met DNL Theatercollectief, de Hartstichting, het Voedingscentrum en
het Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen. Dit is een uitgave van:
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