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Adverteren
Wilt u adverteren in dit magazine,
neem dan contact op met:
OUDERS VAN WAARDE
0343 513434 of mail naar
info@ouders.net.
Bezoekadres:
Rijksstraatweg 150
3956CT, Leersum
Postadres:
Postbus 125
3970 AC, Driebergen

Colofon
OUDERS BEDANKT is een
uitgave van OUDERS VAN
WAARDE, de ouderorganisatie
voor het christelijk en katholiek
onderwijs.

Redactie:
OUDERS VAN WAARDE
www.ouders.net
Vormgeving:
X-Media Solutions
www.xmediasolutions.eu
Geen Germaanse gebruiken en geen oeroude offerbroden.
Volgens het Nederlands Centrum voor Volkscultuur
hebben onze oliebollen een eigen ontstaansgeschiedenis.
Het eerste schriftelijke recept dateert pas van 1667.
De bollen waren toen nog koeken, en werden gebakken
in een pan met lijnzaadolie.
Oliebollen werden sinds de zestiende, zeventiende eeuw
door de rijke burgerij uitgedeeld aan de armen. Verse
groenten, vlees en vis was er amper in die tijd. De armen
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hadden weinig te eten in de donkere dagen na de Kerst.
Na de vastenperiode van voor de Kerst mocht tussen
21 december en 6 januari weer flink gegeten worden.
De armen mochten in die periode langs de huizen om
te bedelen. Oliebollen waren vet, gaven dus een goede
bodem in de maag, ze waren makkelijk uit te delen, en
gemaakt van ingrediënten die het hele jaar voorradig
waren: gedroogde, gekonfijte vruchtjes, bier, vet en meel.

Druk:
Senefelder Misset, Doetinchem
www.senefelder.nl
Beeldmateriaal:
Gerda Valstar, Shutterstock
OUDERS VAN WAARDE’
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korte berichten

gedicht

Wilt u dit magazine 2 x per jaar
voor (alle) ouders van uw school.
Vanaf minimaal 10 abonnementen
kost het  2,10 per abonnement.
Informeer via info@ouders.net

Teddyberen
Voor het volgende nummer zijn
we op zoek naar Teddyberen en
andere knuffels van uw kinderen
(of van u) en de verhalen daarachter.
Stuur uw foto (hoge resolutie) met
verhaal op naar info@ouders.net.
De leukste en ontroerendste foto’s
en verhalen worden geplaatst.

Kijk naar de wereld
kijk naar een kind
vergeet voor even
wat je van hem vindt

Extra aanbod
OUDERSACADEMIE
De OUDERSACADEMIE van OUDERS Van WAARDE
heeft naast het bestaande brede aanbod weer nieuwe
mogelijkheden.
-	Voor scholen aangesloten bij OUDERS VAN WAARDE Een dagtraining Voorzitter en Secretaris MR (ochtend,
middag en avond) op het mooie landgoed Zonneheuvel in
Doorn. In samenwerking met het SBI instituut.
- Een coördinatorentraining voor coördinatoren Overblijven
-	Een ouderavond over het gedachtengoed van Janusz
Korczak. In samenwerking met de JanuszKorczakstichting.
Voor meer informatie www.ouders.net en info@ouders.net
Als School aansluiten bij OUDERS VAN WAARDE
Voor een relatief laag bedrag (  100 -  250 afhankelijk van
de grootte van uw basisschool en  395 per school VO)
is de ouderraad, medezeggenschapsraad en overblijf van
uw school aangesloten bij ouderorganisatie OUDERS
VAN WAARDE. U heeft dan alle faciliteiten, producten en
kortingen op cursussen en brochures en wordt betrokken
bij standpuntbepaling, Meer informatie via www.ouders.net
of info@ouders.net

IK MIS MAMMA

Kennis is nog geen Wijsheid

Een jongetje uit groep drie heeft onwillekeurig meer dan
honderdduizend moeders vertederd. Zijn juffrouw zette een
fotootje online van een leesoefening, waarop haar leerling
een origineel antwoord gaf. De vraag luidde: wat mis je in
deze reeks: één, twee, drie, vijf, zes. 'Ik mis... MAMA,' vulde
het ventje in.
De foto ging vervolgens als een lopend vuurtje over internet.
'Welke mama zou níet smelten' waren de ontroerde reacties.
'Ik heb het natuurlijk niet fout gerekend. Ik heb er een
bloemetje naast getekend', reageerde de juf lachend.

Bent u gevoelig voor de wijsheidsverhalen zoals in dit
magazine ? Jan Bot van de christelijke scholengroep Kopwerk
in Noord Holland verzamelt ze en geeft ze uit in prachtige
boeken. Met zijn boek Verhalen uit de Onderstroom zette hij
een nieuwe vorm van verhalen vertellen in het onderwijs neer.
Open een vergadering met zo’n verhaal en je zet direct een
sfeer neer. Maar neem het boek mee in de tuin of ’s avonds
lekker op de bank met een kaarsje er bij en je voelt de
wijsheid door je heen stromen.
Meer informatie via www.onderstroom.nu
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kijk naar dat jochie
kijk wat je ziet
nou even geen oordeel
doe dat nou niet
kijk zonder stempel
geen etiket
kijk onbevangen
dan zie je het
gewoon een kind
een mens zoals jij
hij is niet vervelend
maar hij voelt zich vrij
als een vlinder die fladdert
vol kleur en vol vuur
geniet van het leven
en van de natuur

Vol
vuur
-	gedicht Arie de Bruin
uit het boekje: Je moet 		
toch wát, als je klein bent
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wijsheid

Het is niet
de bedoeling
In een plaatsje aan de Griekse kust trok een rondreizend leraar de aandacht
met zijn verhalen over de rabbi waar hij zoveel van had geleerd. Hij vertelde
over zijn idealen en zijn reizen. Over de wijsheid die hij in die reizen opdeed
die hij dan weer leerde aan de mensen. Het nieuws dat hij er was ging snel van
mond tot mond en iedere dag kwamen er wel mensen naar de haven om te
luisteren naar zijn vertellingen. Een jongeman kwam er iedere dag en zat dan
achteraan zwijgend te luisteren. Het was de leraar wel opgevallen maar hij wist
dat voor alles een tijd was en dat als de jongeman werkelijk geïnteresseerd was
in wat hij vertelde hij vanzelf wel zou komen.
Na enige tijd gebeurde dat ook. Na afloop van een van de bijeenkomsten bleef
de jongeman achter en kwam schoorvoetend naar de leraar toe. Met neerge
slagen ogen vroeg hij of hij de leraar wat mocht vragen. De leraar pakte hem
bij de schouders en richtte hem op. ‘Dat mag, als je me recht zult aankijken
anders hoor ik wel je woorden maar ik versta ze niet goed’.
De jongeman vertelde met groeiend vuur in zijn ogen dat hij vanaf het begin
al gegrepen was door de vertellingen van de leraar, dat hij wist dat zo’n leven
eigenlijk ook zijn doel was maar dat hij het zo moeilijk vond om die stap te
nemen. Hij was jaren in de leer geweest bij een handelsman en zorgde nu voor
de administratie van het bedrijf. Het was saai werk maar het betaalde redelijk
en hij zou over korte tijd een huis kunnen kopen. Maar toch als hij de leraar
hoorde dan wist hij dat hij meer kon en meer wilde in het leven en wakkerde
binnenin hem een verlangen.
De leraar glimlachte, antwoorde niet maar vroeg hem te volgen. Samen liepen
ze een heuvel op naast de kade. Bovenop had je een goed overzicht over de
haven. De leraar wees naar de overkant van de haven. ‘Wat zie je daar?’ vroeg
hij de jongeman ‘Het is een werf ’ antwoordde de jongeman ‘daar worden
schepen gebouwd en klaargemaakt voor de reis en als ze terugkomen dan
worden ze hersteld’. ‘En daar? De leraar wees nu op een ander deel van de
haven. ‘Dat is de kade van mijn werkgever’ antwoordde de jongeman ‘daar
worden schepen uitgeladen en weer beladen met nieuwe vracht. Ook reizigers
vertrekken daar’.
‘Ik dacht het al’ antwoordde de leraar ’Maar kijk eens goed. Hoeveel schepen
blijven er in de haven? De haven is de veiligste plek voor een schip. Maar daar
zijn schepen niet voor bedoeld’
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artikel

tekst: Annelies Wiersma en OUDERS VAN WAARDE

7

De
deuqden van

�armhartighei�
Waarden kleuren de christelijke school. Als ouders een christelijke school
kiezen voor hun kind verwachten ze dat hun kind vanuit die waarden onderwijs
krijgen. Maar wat zijn die waarden? En hoe zorg je er voor dat ze thuis en op
school aandacht krijgen?

"Iedereen is uniek en dus
verschillend en doet dingen
op een andere manier"
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W

anneer je daarop doorvraagt komen er ver
schillende naar voren. Vaak ook verpakt in traditio
nele begrippen zoals zorg voor de schepping,
naastenliefde. Een hele prominente plek heeft barmhartigheid. Een van de oer-waarden uit het christelijk geloof.
Maar wat is precies barmhartigheid en hoe leer je kinderen
dat aan? In de christelijke traditie zijn er de 7 Werken van
Barmhartigheid die mensen voorhouden oog te hebben
voor elkaar en elkaars problemen. Maar is dat voldoende
voor de tegenwoordige opvoeding en opleiding?
Die werken van barmhartigheid zijn immers nogal gericht
op een ander soort maatschappij dan waar we nu in leven.
Als OUDERS VAN WAARDE gaan we op zoek naar bronnen van dit soort waarden. En in onze zoektocht klopten we
aan bij Annelies Wiersma, deugdencoach en deugdenuitgever. Annelies introduceerde in Nederland het
Deugdenproject van Linda Kavelin-Popov (zie kader).
Het Deugdenproject werkt met elementen die van belang
zijn voor de karaktervorming van kinderen en gebruikt daarvoor de term deugden.
Annelies vroegen we hoe zij aankijkt tegen barmhartigheid.
En we gaven haar een uitdaging: Niet welke 7 werken van

barmhartigheid maar welke 7 deugden heeft een kind nodig
om op te groeien tot een barmhartige persoon? En hoe
breng je kinderen dat bij?
'Wat een leuke vraag,' reageert Annelies meteen. Ze geeft
die week een ouderavond over 'Opvoeden met deugden'
op een christelijke school en legt de vraag aan de ouders
en leerkrachten voor. Samen komen ze tot een top 7 van
deugden die de deugd barmhartigheid in zich heeft:

1.	Vergevingsgezindheid Barmhartigheid is met

anderen meeleven en vergeven. Het betekent dat je niet
boos op iemand blijft, ook al heeft hij ergens de schuld
van, of heeft hij je verdriet of pijn gedaan. Je stapt over
een fout heen en geeft anderen (en jezelf!) de kans om
een fout te herstellen.

2.	Mededogen Mededogen betekent geraakt zijn door

iemands lijden. Je wilt graag helpen; de pijn verlichten.
Mededogen stroomt uit je hart als je vrij bent van
oordelen.

OUDERS beste wensen
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artikel

tekst: Annelies Wiersma en OUDERS VAN WAARDE

Tips om op thuis en in de klas aandacht
te besteden aan barmhartigheid:
1.	Verhaal Vertel het bijbelverhaal, 'De barmhartige

Samaritaan. Stel open vragen ('Wat...', ''Hoe...').
Wat vond je van het verhaal? Na 'leuk' doorvragen.
Waar ging het verhaal over? Wat raakte je erin? Als je
over een deugdenposter beschikt (gratis download op
www.het deugdenspel.nl) kun je vragen welke deugden
de kinderen in het verhaal herkennen en hoe die
deugden getoond werden.

2.	Gesprek Nodig kinderen uit de genoemde deugden op

zichzelf te betrekken. Wanneer hebben ze zelf mede
dogen, zorgzaamheid of een van de andere deugden
laten zien? Wat deden ze? Hoe voelde dat? En, vanuit
de rol van de ontvanger van barmhartigheid: wanneer en
hoe hebben ze ervaren dat anderen vrijgevigheid en liefde
naar hun toonden? Hoe was dat? Wat doet dat met je?
Kennen ze iemand die barmhartig is? Hoe brengt die
persoon die deugd tot leven?
	Op www.hetdeugdenspel.nl vind je meer voorbeeldvragen
om met kinderen over een deugd te praten. Breng een
gesprek op gang met voorbeelden van jezelf en hoe en
wanneer je een bepaalde deugd bij de kinderen hebt
opgemerkt. Op die manier wordt duidelijk dat we in ons
leven dagelijks, vrijwel onbewust, talloze deugden toepassen. Hoe mooi is het, als we dit bewuster gaan doen?!

"Wanneer je om een
ander geeft, merk je
op hoe ze zich voelen"

Websites o
m

te raadp

legen:
www.deug
denproject
.nl
www.hetde
ugdenspel.
nl

Aanbevolen deugdenboeken en deugdenkaarten:

-	Het grote deugdenboek voor ouders en kinderen.
Uitgeverij De Zaak
- Het deugdenboek voor het onderwijs.
Uitgeverij De Zaak
- Karakter; het fundament voor een goed leven.
Uitgeverij ACT on Virtues
- Haal het beste uit je kind en jezelf;
opvoeden met deugden.
Uitgeverij ACT on Virtues
- Deugden voor kinderen (voor kinderen tot en met 8 jaar).
Uitgeverij ACT on Virtues
- Het Deugdenspel (voor kinderen vanaf 9 jaar).
Uitgeverij ACT on Virtues

3.	Project Scholen doen vaak - in samenwerking met

3.	Respect Om vrij te kunnen zijn van oordelen heb je

een houding van nederigheid en respect nodig.
Respect betekent aanvaarden dat iemand anders is dan
jij. Iedereen is uniek dus verschillend en doet dingen op
een andere manier. Respect is elkaar de ruimte geven
wie je bent, zonder te kijken naar uiterlijk of andere
verschillen. Nederigheid herinnert je eraan dat iets jou
ook zou kunnen overkomen en jezelf op momenten in
je leven ook barmhartigheden van anderen hebt
ontvangen.

7.	Liefde Barmhartigheid en alle genoemde deugden die

je kunt inzetten om barmhartigheid te tonen, komen
voort uit liefde. Wanneer je om anderen geeft, merk je
op hoe ze zich voelen en wat ze nodig hebben.
Gevoed door betrokkenheid en gekruid door vriendelijkheid is liefde onze grootste gave.

4.	Actie Een voorbeeld van een actie is 'Schoenmaatjes',

4.	Vriendelijkheid Vanuit die respectvolle houding stel

georganiseerd door Edukans, opgericht door de Unie
voor Christelijk Onderwijs. Kinderen in Nederland vullen
een schoenendoos met schoolspullen, toiletartikelen en
speelgoed voor kansarme leeftijdsgenootjes in ontwikke
lingslanden, wereldwijd. Je kunt er thuis, vanuit de BSO,
of je school aan meedoen. Meer informatie hierover - en
onder meer een filmpje met Nick en Simon - is te vinden
op www.schoenmaatjes.edukans.nl.

je je vriendelijk en zorgzaam op. Vriendelijkheid betekent
aardig en hoffelijk zijn tegen anderen. Je stelt vragen en
toont belangstelling en begrip. Je kunt ook vriendelijk
naar iemand glimlachen of ergens een handje mee
helpen. Daarmee maak je een vriendelijk gebaar.

5.	Zorgzaamheid Zorgzaamheid betekent zachtaardig/

voorzichtig en tactisch met iemand omgaan. Je kunt ook
zorgzaamheid tonen door rekening met anderen te
houden en behulpzaam te zijn.

5.	Gebed Misschien wel moeilijk, maar kun je ook samen

6.	Vrijgevigheid Je kunt vrijgevig zijn als het gaat om het
geven van aandacht, maar je kunt ook spullen delen met
mensen die minder hebben dan jij. Je weet dat er
genoeg is voor iedereen. Je geeft opgewekt, zonder er
iets voor terug te verwachten.
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ouders - langlopende projecten, zoals oud papier en
kleding verzamelen. De opbrengst hiervan kun je (deels)
aan een goed doel schenken, zoals bijvoorbeeld Stichting
Jarige Job. In Nederland zijn er ruim 60.000 kinderen
die hun verjaardag niet kunnen vieren omdat er thuis te
weinig geld is. Op de mooiste dag van het jaar krijgen
zij geen cadeautje, hangen er geen vrolijke ballonnen en
kunnen ze niet trakteren op school. Stichting Jarige Job
maakt een einde aan dit verjaardagsleed en trakteert
kinderen uit de armste gezinnen in de samenleving op
een leuke dag met cadeautjes. Op die manier oefen je
samen vrijgevigheid.

Reflectiekaarten; 100 deugden om je te inspireren
(voor volwassenen). Uitgeverij ACT on Virtues

met je kind bidden voor diegene die je kind pest, of op
een andere manier je kind dwarszit? Dat maakt wat die
ander doet nog niet goed, maar kan een manier zijn om
deugden zoals vergevingsgezindheid en barmhartigheid
te oefenen. Een bijkomend effect kan zijn dat het je kind
ook een beetje uit de slachtofferrol haalt. Bovendien kan
bidden de pijn verzachten.

Virtues Project
Het eerste zaadje van Virtues Project ™ werd
geplant tijdens het Paasweekend in 1988
toen de Canadese Linda Kavelin-Popov,
haar echtgenoot Dr. Dan Popov en broer
John Kavelin de situatie van de wereld
bespraken tijdens een brunch in het Empress
Hotel in Victoria, Brits-Columbia.
Ze besloten om iets te doen tegen het toe
nemende geweld van kinderen naar anderen
en zichzelf. Zij beredeneerden dat geweld een
symptoom is voortkomend uit 'de ziekte van
zinloosheid'. Ze besteedden de zomer samen
om verder na te denken over wat kinderen
een gevoel van betekenis en een doel in het
leven zou geven. Dan's jaren van onderzoek
naar wereldreligies gaf hen een 'Aha!
moment'. Zij ontdekten dat in elke cultuur,
in elk geloof, in elke levensovertuiging, de
deugden een diep gewortelde betekenis
hebben.
Het internationale Virtues Project is in 1994
door de VN verkozen als beste opvoed
methode voor gezinnen van alle culturen.
Het DeugdenprojectTM mag rekenen op de
morele steun van de Dalai Lama en Oprah
Winfrey.

OUDERS beste wensen
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gedicht

Je bent gedragen om verlost te worden
Gekomen om te gaan
De streng die je bond
Aan het lichaam van je moeder
Moest verbroken worden
Om je te laten leven
Dit mogen we nooit vergeten
Je bent geen bezit
Wij hebben jóu niet
Jij hebt óns
Om je te leiden
Te beschermen
Om je te zeggen
Dat we niet bang zijn
Als het onweert
En met je te zingen in de nacht

Gedicht
voor ons kind
We zijn toeschouwers
Aan de rand van je leven
We mogen je gadeslaan
Terwijl je speelt
En naar je lachen
Terwijl je verloren bent
In wat je ziet en wat je doet

We zien je langzaam worden wat je bent
We houden de weg open naar je geluk
En trachten te verhinderen
Dat je wordt
Wat je niet kunt zijn
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Je hebt veel te vragen
Als je naar God vraagt
Vertellen we je van Jezus
Als je naar de dood vraagt
Vertellen we je van het leven
Vraag je waar je vandaan komt
Dan zullen we zeggen
Uit de wereld der liefde
Je mag ons eenmaal verlaten
Je bent er om dat te doen
Je mag je heengaan voleindigen
Al wat wij voor je deden is voorlopig
Je moet ons niet worden
Je moet jezelf worden
Je moet worden waarheen je wijst:
Je eigen wonder
We hopen voor je
Altijd
Je verschijnt in onze gebeden
We hopen dat je blij zult worden
Levend in de schepping
Man en vrouw
Wandelend in het licht
Van vergeving
En wachtend op het Rijk
Je mag gaan
Je zult het
Het is een gebod
Een belofte
Ga heen in vrede

OUDERS beste wensen
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Ingrid Medema
Ingrid Medem ijft
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VAN WAA E. Ingrid
schrijft kindRD
waaronder ‘Gerroboetekenenuit
Kenia’ het ac
van de christtielebijkoee k
boekenmaand.
Ze is getrouw
Germt en moeddemretvan
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Het is stil bij ons in huis. Ik ervaar het als stilte voor de
storm, want ik ben hoogzwanger van ons derde kindje.
De oudste twee zijn op school en mijn man is naar zijn
werk. In deze stilte probeer ik optimaal te genieten van de
laatste dagen van de zwangerschap. Ik vul de tijd met lezen,
handwerken en muziek luisteren. ‘Stephanie, de wereld
heeft gewacht op jou en legt haar rode loper uit’, zingt Frank
Boeijen voor me. Ik leg mijn handen op mijn buik en voel het
kindje bewegen. Ik glimlach. En dromerig vraag ik me af hoe
het morgen zal zijn, over een paar dagen, over een week…
En dan ineens is dat wachten voorbij. Het wachten wordt
beloond met een prachtig meisje. Dankbaar en dolgelukkig
zijn we. En wat zijn de grote zussen trots op hun kleine
zusje. Maar zo klein en schattig als ze is, ze zet ons leven
wel totaal op de kop.
‘Mam’, zullen we nu voetballen? Dan mag jij de keep zijn’
Verwachtingsvol kijken twee blauwe ogen mij ruim een
week later aan. Ik knik. ‘Pak de bal maar. Ik kom eraan.
Nog even bij je zusje kijken.’ Dat had ik niet moeten zeggen.
Gejengel klinkt van boven. ‘Nee he. Nu moet ze zeker
drinken. Maar je hebt het al drie keer beloofd, mam’.
‘Wacht even..’

Door het raam zie ik mijn dochter in de tuin met de bal
spelen. Alleen. Ze heeft gelijk. Ik heb de afgelopen dagen al
heel vaak beloofd om met haar te voetballen. Ik werp een
blik op de baby, geef haar een knuffel en het fopspeentje.
Even nog in de luier kijken. Alles is weer in orde. Ik besluit
dat ze best nog even kan wachten op de volgende voeding.
Eerst ga ik voetballen…
Ook aan het einde van een kalenderjaar komen de woorden
wachten en verwachten vaak terug. Waar wachten we op
en wat verwachten we van het nieuwe jaar? Ik ga de
toekomst vol verwachting tegemoet, wetend dat we
gedragen worden door God! Met drie prachtige kinderen
in ons leven. En dat nieuwe evenwicht? Dat komt er zeker.
Daar vertrouw ik op.

Ingrid Medema

Terwijl ik naar boven loop, denk ik aan het woord wachten.
We hebben zo lang op de baby gewacht. Dat wachten is
voorbij. We kunnen, nu er een baby in huis is, niet verwachten dat alles blijft zoals het was. We moeten zoeken
naar nieuw evenwicht. En dat gaat natuurlijk lukken.
Verwachten is anders dan ergens op wachten.
Verwachten heeft ook te maken met hoe je zelf in het leven
staat. Wat verwacht je ervan? En wat doe je als het in het
leven anders gaat dan je had verwacht?
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lezersaanbieding

Het verhaal van de vlinder

"De geboorte
van 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.
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Aandacht voor talent. Kinderen
stimuleren zelf hun talent te ontdekken
door ze de liefde voor kunst bij te
brengen. Dat is van grote waarde en
dus gaat ouderorganisatie OUDERS
VAN WAARDE daarbij helpen.
Met ‘Kids en Kunst’. Om te beginnen
met deze lezersaanbieding
Als kinderen niet zo vaak naar het museum kunnen, dan
komt het museum naar je kind. Tover je huis, je school
of jeugdcentrum om tot een galerie. Met deze lezers
aanbieding en minimaal 5 wissellijsten (te koop bij
verschillende winkels) creëer je je eigen tentoonstellingen
door het jaar heen.
Een mooi samenwerkingsproject van school en ouders.
Voor het inrichten van tentoonstellingen op school zijn
wellicht geïnteresseerde ouders bereid een handje bij
te steken. Informatie over de verschillende werken, de
kunstenaars, kunstperioden of kunststijlen zijn eenvoudig
te vinden op internet waaronder via Wikipedia. En begin
2015 komt OUDERS VAN WAARDE met aanbiedingen
voor kunstboeken.
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• Watteau
• Monet
• Toetanch
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De speciale voor dit magazine samengestelde aanbieding:
100 prachtige posters van 20 verschillende beroemde
kunstenaars en kunststijlen van uitgeverij Frechmann in
Keulen voor  99,50 - inclusief verzendkosten (winkelwaarde  200).
Bestellen kunt u via info@ouders.net. Vermeld daarbij
naam (eventueel school en contactpersoon school),
(aflever) adres, telefoonnummer en email.
Let wel! Bestellen: de posters komen in een pakket en
aanbieding geldt tot uiterlijk 31 januari 2015.
De posters zijn 41,8 x 54 cm qua formaat en worden
geleverd in beschermhoes.
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kleuren

De
emotiewaaier

Op school moeten kleuren in de eerste plaats de concentratie bevorderen. Vooral leerlingen die zich slecht kunnen
concentreren hebben een rustig klaslokaal nodig.
Goed gekozen tinten stimuleren een vriendelijke gezindheid
van zowel leerlingen als docenten. Lokalen mogen niet te
donker zijn - dat is belastend voor de ogen - maar te licht is
minstens zo vervelend. En als kleuren het licht verkeerd
reflecteren, leidt dat ook binnen de kortste keren tot oververmoeidheid en hoofdpijn. Kleuren zijn dus belangrijk voor
de sfeer op school en voor de prestaties die er geleverd
worden. En in principe is dat thuis en zeker voor kinder
kamers niet anders.
Verantwoord kiezen is dus een vak apart. Dat is het beste
over te laten aan deskundigen. Maar helaas is het budget
op scholen daar te krap voor en thuis zal je ook niet direct
eerst een kleurenspecialist in gaan huren. Gelukkig heeft
een goeie schilder een opleiding gehad met kleurenleer en
dat kan al een hoop schelen.
Naast kijk op kleur is inzicht nodig in de werking van licht
inval en reflectie. En in het gebruik van een ruimte.
Op school heeft een handenarbeidlokaal een andere functie
dan een gewoon leslokaal. Thuis is een kinderkamer anders
dan een keuken of badkamer. Aan ruimtes voor kleuters
waar op de grond wordt gespeeld stellen we andere eisen
dan aan ruimtes die worden gebruikt voor oudere kinderen.
In het voortgezet onderwijs worden kleuren ook wel gebruikt
als herkenning van wat voor soort vak er wordt gegeven.
Ook de omgeving speelt mee. Ligt de school of het huis in
een groene omgeving en is er bijvoorbeeld veel uitzicht op
grasland dan zijn er andere kleuren nodig dan in een
binnenstad. Ook de vormgeving van het gebouw is belang
rijk. Een goede schilder houdt daar rekening mee en het
kan geen kwaad om bij de keuze voor een schilder die
deskundigheid te checken. ‘Welke kleuren zou u kiezen
een waarom?’

Waar houden kinderen van ?

Je twijfelt. Op de kleurenwaaier bij de verfzaak staan de mooiste kleur
accenten aangegeven. Je pakt wat behang er bij. Behang of toch maar
muurverf? Dat maakt beter schoon als er geknoeid wordt. Hoe zou die
kleur nou staan op die lange wand in de kinderkamer en bij welk behang
staat welke verfkleur? Je vraagt het je zoon maar die staat net verlekkerd
te kijken bij behang van zijn favoriete voetbalclub. Rood met wit met logo’s.
Je houdt de kleurenwaaier bij het voetbalbehang. Je kijkt naar je zoon.
En ineens besef je. Het is geen kleurenwaaier, maar een emotiewaaier.
Een verkeerde kleurkeus kan wel eens gevolgen hebben.
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Toch zijn er algemene regels waar iedereen mee uit de
voeten kan. Zowel voor school als thuis. Vroeger waren er
strenge regels voor de huisschilder die scholen regelmatig
van een verfje voorzag. Tegenwoordig spelen trends een
belangrijker rol, maar het gaat te ver om de regels overboord te zetten. Eén regel was: ‘Plaats een leerling in zijn
eigen kleurenwereld en er is een evenwichtstoestand
geschapen tussen zijn omgeving en wat in hem leeft’.
Uit onderzoek weten we dat de waardering van kleuren
sterk verandert in de basisschoolleeftijd. Kleuters houden
van felle kleuren. Langzaamaan leren ze fijnere nuances en
gebroken kleuren waarderen. Dat loopt ongeveer parallel
aan de ontwikkeling van het bewustzijn. Hoe groter dat
wordt, hoe meer de behoefte aan intensiteit en veelheid
van kleuren vervaagt.
Grijs, wit en crème zijn voor alle leeftijdsgroepen niets
zeggend en leiden tot verveling en gebrek aan concentratie.
Zes- en zevenjarigen houden erg van oranje. Bij kinderen
van acht scoort oranje-geel het hoogst. Negenjarigen kiezen
vooral rood, tienjarigen helder blauw(ultramarijn) en bij elfjarigen zijn rood en blauw favoriet. Drie kleuren delen de
gunst van kinderen van twaalf: rood, blauw en groen.
Volle kleuren in grote vlakken moeten worden afgeremd,
omdat die voor het kinderoog te overweldigend zijn.

Voor kleuters moet het speelgoed wel felle kleuren hebben,
maar het interieur juist niet. Geen knalrode vloer dus, wel
een grijze. Daartegen komen de felle kleuren van het speelgoed ook het best tot hun recht. Voor plafonds is mat wit
prima vanwege de helderheid en reflectie.
Meubilair vraagt een eigen aanpak. Als het wordt gekleurd
en je kan kiezen dan hebben de volgende kleuren de
voorkeur:
Opaalgroen (groep 1 en 2), licht turkooisgroen (groep 3),
licht delphinium blauw (groep 4), gebroken oranje (groep 5),
grijsgroen/juniperus (groep 6 en 7) en licht roodbruin/
terracotta (groep 8).

Kleur en gevoel
Kleuren roepen gevoelens op. In de kleurpsychologie
gelden ROOD en GEEL als warme, opwekkende, maar
ook indringende kleuren. Beide zijn verwant een het vuur:
rood vertolkt het begrip warmte, geel het begrip licht.
Meer dan geel wekt rood de indruk dat voorwerpen en
vlakken dichterbij zijn. Het opwekkende van rood en geel
kan overgaan in opwinding en verontrusting, kortom in
irritatie. Geel doet de vorm vervagen, het ‘overstraalt’ de
vorm. Van alle kleuren is geel van een afstand het beste
waarneembaar, beter nog dan wit of rood. Geel heeft de
hoogste attentiewaarde.
BLAUW en GROEN zijn koel met een rustgevende invloed.
Maar vooral blauw kan ook deprimeren. Louter blauw maakt
een ruimte kil en onaangenaam. Blauw vertolkt het begrip
schaduw, groen refereert aan rust, natuur en verzoening.
Van de verzadigde (onvermengde) kleuren is groen het
minst opvallend. Blauw en groen wijken terug - voorwerpen
lijken verder weg - en laten vormen goed uitkomen.
BRUIN is altijd warm, maar ook somber. Deze kleur wekt
onbestemde gevoelens op. Uitsluitend bruin is deprimerend.
De kleur wordt getypeerd als ‘arm van karakter’.
PAARS (violet) is een aandachtstrekker, die gevoelens
oproept van verheven, gedistingeerd, deftig en mystiek tot
onbetrouwbaar, doods en onheilspellend. Deze kleur moet
met grote voorzichtigheid worden toegepast. GRIJS is
neutraal en kalmerend en kan goed contrasten overbruggen. Maar puur grijs is doods. Wit is koud, neutraal,
hygiënisch en nietszeggend. ZWART is neutraal en somber,
soms voornaam
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De storm
trotseren
In het Amerikaanse Westen kon het van tijd tot
tijd gemeen stormen. Die stormen eisten soms
een zware tol. Ze begonnen vaak met ijskoude
regen. De temperatuur kelderde in korte tijd tot
onder nul. Daarna blies de bitter koude wind de
sneeuw op tot grote hopen.
Het vee draaide gewoonlijk zijn rug naar de ijzige
storm en begon langzaam met de wind mee te
lopen, tot ze bij het prikkeldraad kwamen en
niet verder konden.
Als het echt zwaar stormde, stonden ze op een
kluitje bij het hek en stierven één voor één.
Maar één soort overleefde altijd. Hereford-koeien
hielden instinctief hun kop in de wind.
Ze stonden schouder aan schouder, met hun
kop naar beneden de storm te trotseren.
Een cowboy zei het zo: ‘We troffen de Herefords
altijd levend en wel aan na de storm, ik denk
dat dit de grootste les is die ik ooit heb geleerd:
trotseer de stormen in je leven.’
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Wie doet wat eigenlijk? Wat is wiens taak? Van de school,
van de ouders of van allebei. Wat vindt u?

Vul de lijst
in!

						School		Allebei		Thuis
Leren je veilig in het verkeer te bewegen
Zwemmen leren
Doorzettingsvermogen aanleren
Een goede spelling
Faalangst wegnemen
Pesten bestrijden
Lezen stimuleren
Seksuele voorlichting
Studie- en beroepskeuze
Tafels leren
Goede manieren
Met geld omgaan
Sociale vaardigheid
Een spreekbeurt/presentatie houden
Engels leren spreken
Veilig omgaan met sociale media
Persoonlijke hygiëne
Discipline
Moeilijke berekeningen maken
Gezond gedrag
Een koprol maken
Voorbereiding op tentamens en examens
Vulde u bij meerdere onderwerpen ‘allebei’ in dan vindt u dat u en de school eigenlijk pedagogische
partners zijn. Tijd om beleid te maken op de samenwerking school en ouders dus. Want het kind
heeft er baat bij als de school en de ouders op elkaar afstemmen. Allebei wordt dan Samen
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De bescherming van kinderen die wij nu normaal
vinden is niet van alle tijden. Vroeger werden
kinderen gezien als kleine volwassenen en hulpje
van ouderen. Daarbij deden zich ook in Europa
schrijnende situaties voor die we nu nog horen in
ontwikkelingslanden. Zo werden in grote steden
kleine kinderen - chimney sweepers - verkocht aan
schoorsteenvegersbedrijven en misbruikt door ze
aan touwen in de schoorstenen te laten zakken
zodat ze van binnenuit de schoorstenen konden
vegen. Zulke kinderen werden door alle roet in hun
longen vaak niet ouder dan een jaar of 20. Pas in de
19e eeuw wordt de kindertijd ‘de jeugd’ een begrip en
zie je een beweging ontstaan om kinderen een eigen
juridische positie te geven. Vanaf het midden van de
19e eeuw ontstaan organisaties. Mensen als George
Williams (YMCA), Henri Dunant (Rode Kruis en ook
YMCA), Eglantyne Jebb (Save the Children), Janusz
Korczak, trekken zich het lot van de kinderen aan en
brengen een beweging op gang waar nu nog de
kinderen de vruchten van plukken.
De ‘kindergrondwet’ is het Kinderrechtenverdrag.
Dat bestaat nu 25 jaar en is eigenlijk ook het
document waarin de samenwerking tussen ouders,
scholen en andere mede-opvoeders centraal staat.
Maar het schept ook verplichtingen voor de overheid.
Ongeacht of een kabinet wil bezuinigen. En in veel
situaties wordt het met succes ingeroepen als een
overheid zijn bescherming van de kinderen niet voldoende nakomt.
Voldoen wij wel aan dat verdrag? Test maar eens aan
de hand van deze verkorte samenvatting van wat in
het verdrag staat. Soms ligt wat er in staat voor de
hand maar soms opent het ook de ogen of doet het
een beroep op ons om onbevooroordeeld deze
rechten van kinderen te accepteren..
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ART. 1 Definitie van ‘kind’
Als kind wordt aangemerkt iedere persoon jonger dan
achttien jaar, tenzij de nationale wetgeving de meerderjarigheidsgrens lager stelt.
ART. 2 Bescherming tegen discriminatie
Alle rechten gelden voor alle kinderen, zonder enige uitzondering. De Staat is verplicht kinderen te beschermen tegen
elke vorm van discriminatie en dient zich actief in te zetten
voor de bevordering van de rechten van kinderen.
ART. 3 Belangen van het kind
Bij alle maatregelen die kinderen betreffen dient het belang
van het kind voorop te staan. Wanneer de ouders van het
kind, of anderen die verantwoordelijk zijn, hun verplichtingen
niet nakomen, zal de Staat het kind voorzien van de
nodige zorg.
ART. 4 Realiseren van de rechten
De Staat moet alles in het werk stellen om de rechten zoals
deze zijn vastgelegd in het Verdrag, te verwezenlijken.
ART. 5 De rol van ouders bij de begeleiding en
ontwikkeling van het kind
De Staat dient de rechten en verantwoordelijkheden van
de ouders en familie te eerbiedigen ten aanzien van de
begeleiding van het kind bij de uitoefening door het kind
van de rechten uit het Verdrag.
ART. 6 Overleven en ontwikkeling
Elk kind heeft het inherente recht op leven. De Staat is
verplicht te zorgen voor het overleven en de ontwikkeling
van het kind.
ART. 7 Naam en nationaliteit
Elk kind heeft vanaf zijn geboorte recht op een naam.
Ook heeft ieder kind het recht een nationaliteit te verwerven
en, voor zover dat mogelijk is, het recht te weten wie zijn
ouders zijn en door hen te worden verzorgd.
ART. 8 Eerbiediging van de identiteit
De Staat is verplicht de identiteit van het kind te beschermen
en, indien nodig, de voornaamste aspecten van deze
identiteit te herstellen, zoals naam, nationaliteit en
familiebanden.
ART. 9 Scheiding van het kind van de ouders
Elk kind heeft het recht bij zijn ouders op te groeien en om
met beide ouders contact te houden wanneer het van een
of van beiden gescheiden leeft, tenzij dit in strijd is met het
belang van het kind.

tekst: Werner van Katwijk

ART. 10 Gezinshereniging
Ieder kind heeft het recht om herenigd te worden met zijn
of haar ouder(s) als het kind en de ouder(s) niet in hetzelfde
land wonen. Aanvragen hiervoor moet de overheid met welwillendheid, menselijkheid en spoed behandelen. Het kind
dat in een ander land dan zijn of haar ouder(s) verblijft,
heeft recht op rechtstreeks en regelmatig contact met
die ouder(s).
ART. 11 Ontvoeren en vasthouden van kinderen
De Staat is verplicht om het ontvoeren van kinderen naar
het buitenland of het daar vasthouden van kinderen door
een van de ouders of door een derde, te voorkomen en
tegen te gaan.
ART. 12 De mening van het kind
Ieder kind heeft het recht zijn mening vrijelijk te uiten in
aangelegenheden die het kind betreffen, waarbij aan de
mening van het kind passend belang moet worden gehecht.
ART. 13 Vrijheid van meningsuiting
Elk kind heeft het recht, zowel binnen als buiten de landsgrenzen, zijn mening te uiten, informatie te verkrijgen of te
verschaffen en denkbeelden door te geven.
ART. 14 Vrijheid van gedachte, geweten en godsdienst
De Staat eerbiedigt het recht van het kind op vrijheid van
gedachte, geweten en godsdienst, en de rechten en plichten
van de ouders om het kind hierbij te begeleiden.
ART. 15 Vrijheid van vereniging en vergadering
Kinderen hebben het recht om samen te komen, om lid te
worden van verenigingen en verenigingen op te richten.
ART. 16 Bescherming van privacy
Kinderen hebben recht op bescherming tegen inmenging
in hun privéleven, gezinsleven, woning en correspondentie.
Ook hebben zij recht op bescherming tegen elke vorm
van laster.
ART. 17 Toegang tot informatie
De Staat dient er voor te zorgen dat kinderen toegang
hebben tot informatie en materiaal afkomstig uit een ver
scheidenheid aan bronnen. Daarbij zal de Staat de massamedia stimuleren informatie te verspreiden van sociaal en
cultureel nut voor het kind en zal de Staat de benodigde
maatregelen treffen om het kind te beschermen tegen informatie en materiaal die schadelijk voor het kind zijn.
ART. 18 Ouderlijke verantwoordelijkheden
De ouders hebben de primaire verantwoordelijkheid voor
de opvoeding van hun kinderen. Zij zullen hierbij worden
bijgestaan door de Staat. De Staat zal ouders op een
passende wijze bijstand verlenen bij het opvoeden van
hun kinderen.
ART. 19 Bescherming tegen misbruik en verwaarlozing
De Staat zal het kind beschermen tegen elke vorm van mishandeling door ouders of door een derde die de zorg over
het kind heeft. Ook zal de Staat doelgerichte sociale programma’s opzetten om misbruik te voorkomen en om hulp
te bieden aan slachtoffers.
ART. 20 Bescherming van kinderen zonder gezin
De Staat is verplicht extra bescherming te bieden aan
kinderen die niet in hun eigen gezin kunnen verblijven en
zorgt in dergelijke gevallen voor een geschikt alternatief,
zoals plaatsing in een pleeggezin of in een instelling voor
kinderzorg. Bij de keuze van de meest geschikte oplossing,
zal rekening worden gehouden met de culturele achtergrond
van het kind.

artikel
ART. 21 Adoptie
In landen waar adoptie wordt erkend en/of is toegestaan,
zal hiertoe alleen worden overgegaan als dit in het belang
van het kind is, en dan slechts met toestemming van de verantwoordelijke instanties. De bescherming van het kind
staat hierbij centraal.
ART. 22 Minderjarige vluchtelingen
Aan elk kind dat de vluchtelingenstatus heeft of deze wenst
te verkrijgen, zal speciale bescherming worden geboden.
De Staat is verplicht samen te werken met bevoegde
instanties die deze bescherming en steun bieden.
ART. 23 Gehandicapte kinderen
Elk gehandicapt kind heeft recht op aangepaste zorg, onder
wijs en training waardoor het in staat is een bevredigend,
volwaardig en behoorlijk leven te leiden, de zelfstandigheid
van het kind wordt bevorderd, en het kind actief kan deel
nemen aan de samenleving.
ART. 24 Gezondheid en gezondheidszorg
Ieder kind heeft recht op een zo goed mogelijke gezondheid
en op de best mogelijke gezondheidszorg. De Staten zullen
zich actief inzetten om te voorzien in eerstelijns- en preventieve gezondheidszorg. Ook zullen zij zorgen voor een
goede voorlichting over gezondheid, voeding van kinderen,
de voordelen van borstvoeding en hygiëne en zullen zij er
alles aan doen de kindersterfte terug te brengen. De Staten
bevorderen internationale samenwerking op dit gebied en
streven naar een gezondheidszorg die toegankelijk is voor
alle kinderen. Hierbij wordt speciaal rekening gehouden met
de behoeften van ontwikkelingslanden.
ART. 25 Regelmatige evaluatie bij uithuisplaatsing
Ieder kind dat door de Staat voor verzorging, bescherming
of behandeling uit huis wordt geplaatst, heeft recht op een
regelmatige evaluatie van deze plaatsing.

OUDERS beste wensen

* 33

artikel
ART. 26 Sociale voorzieningen
Elk kind heeft het recht gebruik te maken van de sociale
voorzieningen, met inbegrip van de sociale verzekering.
ART. 27 Levensstandaard
Elk kind heeft recht op een levensstandaard die toereikend
is voor zijn lichamelijke, geestelijke, intellectuele, morele en
maatschappelijke ontwikkeling. Ouders hebben de primaire
verantwoordelijkheid voor het bieden van een toereikende
levensstandaard aan hun kinderen. De Staat zorgt er voor
dat ouders de verplichtingen voortvloeiend uit deze verantwoordelijkheid kunnen nakomen, en dat ook daadwerkelijk
doen. Daarbij kan de Staat onder andere voorzien in
materiële bijstand aan de ouders en hun kinderen.

T
A
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P
"KOM O DAN JIJ"
KLEINER IS
ART. 28 Onderwijs
Ieder kind heeft recht op onderwijs. De Staat heeft tot taak
het basisonderwijs verplicht te stellen en voor iedereen
gratis beschikbaar te stellen, de ontwikkeling van verschillende vormen van voortgezet onderwijs aan te moedigen en
toegankelijk te maken voor alle kinderen alsmede hoger
onderwijs toegankelijk te maken voor kinderen die daar de
capaciteiten voor hebben. De discipline die op school wordt
gehandhaafd moet verenigbaar zijn met de menselijke waardigheid van het kind en moet in overeenstemming zijn met dit
Verdrag. De Staten bevorderen internationale samenwerking
op het gebied van onderwijs. Hierbij wordt speciaal rekening
gehouden met de behoeften van ontwikkelingslanden.
ART. 29 Onderwijsdoelstellingen
Het onderwijs dient te zijn gericht op de zo volledig mogelijke
ontplooiing van de persoonlijkheid, de talenten en de geeste
lijke en lichamelijke vermogens van elk kind. Onderwijs dient
het kind voor te bereiden op een actief volwassen leven in
een vrije samenleving en zal het kind respect bij brengen
voor mensenrechten, voor zijn ouders, zijn culturele achtergrond, taal en waarden, en voor de culturele achtergrond
van anderen.
ART. 30 Kinderen afkomstig uit minderheidsgroepen
Kinderen afkomstig uit minderheidsgroepen hebben het
recht hun eigen cultuur te beleven, hun eigen godsdienst te
belijden en hun eigen taal te spreken.
ART. 31 Vrije tijd, ontspanning en culturele activiteiten
Ieder kind heeft recht op vrije tijd, op spelen en op deelname
aan culturele en artistieke activiteiten.
ART. 32 Kinderarbeid
Ieder kind heeft het recht op bescherming tegen elke vorm
van arbeid die schadelijk is voor zijn gezondheid, scholing
en ontwikkeling. De Staat zal minimumleeftijden vaststellen
voor het verrichten van arbeid en passende arbeidsvoorwaarden vaststellen.
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ART. 33 Drugsmisbruik
Ieder kind heeft recht op bescherming tegen het gebruik
van verdovende middelen en psychotrope stoffen en tegen
deelname aan de vervaardiging van of aan de handel in
dergelijke middelen.
ART. 34 Seksuele exploitatie
De Staat zal kinderen beschermen tegen elke vorm van
seksuele exploitatie of seksueel misbruik, waaronder pros
titutie en pornografie.
ART. 35 Ontvoeren, verhandelen of verkopen
van kinderen
De Staat zal alles in het werk stellen om de ontvoering, de
handel of de verkoop van kinderen te voorkomen.
ART. 36 Andere vormen van exploitatie
Ieder kind heeft recht op bescherming tegen elke vorm van
exploitatie die schadelijk is voor het welzijn van het kind,
anders dan beschreven in artikelen 32, 33, 34 of 35.
ART. 37 Foltering en vrijheidsberoving
Geen enkel kind mag worden onderworpen aan foltering of
aan een andere wrede behandeling of straf, onrechtmatig
worden gearresteerd of onrechtmatig van zijn vrijheid
worden beroofd. Doodstraf of levenslange gevangenisstraf
mogen niet opgelegd worden bij delicten die gepleegd zijn
door personen jonger dan 18 jaar. Elk kind wiens vrijheid
rechtmatig wordt ontnomen, zal gescheiden van volwas
senen worden opgesloten, tenzij dit niet in het belang van
het kind is. Elk kind dat in hechtenis wordt genomen, heeft
recht op juridische en andere bijstand en recht op contact
met zijn familie.
ART. 38 Gewapende conflicten
De Staten zullen al het mogelijke doen om te voorkomen
dat kinderen jonger dan 15 jaar deelnemen aan vijandelijk
heden. Strijdkrachten mogen geen kinderen jonger dan 15
jaar rekruteren. Verder zijn de Staten, in overeenstemming
met het van toepassing zijnde internationale recht, verantwoordelijk voor de bescherming en de verzorging van
kinderen die slachtoffer zijn van gewapende conflicten.
ART. 39 Passende zorg voor slachtoffers
De Staat is verplicht kinderen die het slachtoffer zijn
geworden van gewapende conflicten, foltering, verwaar
lozing, mishandeling of exploitatie een passende behandeling te bieden die hun herstel en herintegratie in de samenleving bevordert.
ART. 40 Toepassing van het kinderstrafrecht
Ieder kind dat een strafbaar feit begaat, heeft recht op een
behandeling die verenigbaar is met de eigenwaarde van het
kind, waarbij rekening wordt gehouden met de leeftijd van
het kind en waarbij de volledige herintegratie in de samenleving het doel is. Ieder kind heeft bovendien recht op
basisgaranties en kan beroep doen op juridische of andere
bijstand voor zijn of haar verdediging. Juridische procedures
en het plaatsen van kinderen in instellingen zullen zoveel
mogelijk vermeden worden.
ART. 41 Verdergaande regelingen
Wanneer het van toepassing zijnde nationale en inter
nationale recht met betrekking tot de rechten van het kind
gunstiger regelingen hanteert dan dit Verdrag, zal altijd uitgegaan worden van deze gunstiger regelingen.

wijsheid

De geketende
olifant
Het leukst van het circus dat vroeger ieder jaar
bij ons in de stad kwam, vond ik altijd de olifant.
Tijdens de voorstelling liet het enorme beest
zien hoe groot het was en hoe sterk. Na zijn
optreden werd de olifant met een poot vastgeketend aan een klein houten paaltje.
Dat paaltje stak maar een paar centimeter in de
grond. De ketting was wel stevig, maar het leek
me duidelijk dat zo'n sterk dier geen probleem
kon hebben met het paaltje. Wat houdt hem dan
toch aangepaald? Waarom vlucht hij niet?
Ik vroeg het mijn meester op school, mijn ouders
thuis en daarna vele anderen. Niemand kon het
mij vertellen. Jarenlang dacht ik er niet meer
aan, tot ik opeens het antwoord wist. De olifant
ontsnapt niet omdat hij al vanaf zijn geboorte
aan zo'n paaltje vastzit. Ik stelde mij het jonge
olifantje voor, vastgeketend aan het paaltje.
Natuurlijk trok hij uit alle macht aan de ketting.
Maar het kleintje slaagde er niet in los te
komen. Ik stelde mij voor dat het jonge dier uitgeput in slaap viel, moe van het proberen, moe
van het uit alle macht trekken. Ik bedacht dat
hij de volgende dag weer probeerde, en ook alle
dagen daarna ...
Totdat het zich neerlegde bij zijn onmacht.
Die enorme olifant uit het circus gaat niet op
onderzoek uit omdat het niet meer in hem
opkomt dat hij zou kunnen ontsnappen.
De onmacht die hij vroeger zo intens gevoeld
had staat nu nog in zijn geheugen gegrift.
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Einstein

“ALS je een vis
beoordeelt op zijn
vaardigheid om in
bomen te klimmen,
zal hij zich zijn hele
verdere leven als
een mislukkeling
beschouwen.”
Albert Einstein
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Camille
bakt

Heerlijke

jes

kerstkrans

Camille is derdejaarsstudente onderwijskunde in Utrecht en heeft
bakken als hobby. Voor dit magazine zoekt zij recepten voor een
fantastische vakantiedag uit.
Overdag samen bakken met je kind - maar ze mogen als ze vaardig
genoeg zijn het ook alleen doen - en bij een High Tea, feestavond of
zomaar op een gezellige winteravond samen proeven van alle zoete
zaligheden. Een vakantiedag om in te plakken !
Het kost niet veel maar de Waarde is groot.

Ingrediërennten
-	 2 eie ram poedersuiker
-	 100 gje vanillesuiker
-	 1 zak dip of andere decoratie
-	 Disco ram pure chocolade
-	 100 g dheden
Benodiglaat
-	Bakp apier
-	Bakp gkom
-	Beslamixer
-	Hand zak met spuitmond
-	Spuit
-	Pan die tegen hitte kan.
-	 Kom
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Kerstkr
Verwarmandsjeesoven voor
op 125 graden
Scheidt
in de beslhetagkeiomwit. Hvetanisde eidooier, en doeCeldesieius.witten
geen eidooier bij komt, hierbij heel belangrijk dat er
niet stijf. Mix de eiwitteanders wordt het mengsel
n stijf. Deze
wannee
deze gelirjkjeomervtoallevenen. Vvan kan makenzizojnnstderijfdgeatnoeg
poedersuiker er aan toe.oeg nu beetje bij beetje de
vanillesuiker toe. Mix h Voeg als laatste de
minuten. Vul de spuitza et geheel nog een paar
k met het men
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veer
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breng dit aan de kook. D arie’. Doe water in de pan en
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kom het water niet raa hierbij belangrijk dat de
verbranden. Laat de ch kt, anders kan de chocolade
onderkant van de schuimocolade smelten. Doop nu de
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Laat de chchococololaaddeke goanedt naar boven op eeocnolboadrde.. Leg ze
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s
ingen cuijpcalaktiesjd de traditie om met Drit.ekWonaninngeeenrcajekehjeet
Driekonad
Thuis h . Indenéénwvan deze cakejes zat danJeee nkrpieeg een kroon op en
te eten et de pit had was jij de koning.een stalletje staan waar
cakeje m. In de woonkamer hadden wij mocht je dan de koningen
een staf aria en Jezus in stonden. Hier steeds voortzetten in de
Jozef, M . Een leuke traditie die we nogaken cakejes te gebruiken.
in zetten. Hiervoor zijn eigenlijk alle sm staand recept
familie eeld de kaneelcakejes uit onder
Bijvoorb
Voor de cantekenjes
Ingrediëam roomboter (kamertemperatuur)
-	 125 gr am kristalsuiker
-	 125 gr vanillesuiker
Driekoningen cupcakes
-	 1 zakjeen
-	 2 eier am zelfrijzend bakmeel
-	 125 gr epels melk
-	 2 eetlepel kaneel
-	 1 eetl e pit of noot (bijvoorbeeld een walnoot of pinda)
-	 1 grot heden
Benodig chaal
-	Weegsgkom
-	Besla ixer
Tip:
-	Handm e vormpjes
Laat je kind
helpen
-	 Cupcak
r en
te
bo
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bij het afwe
t
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Handmixer
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Oud en Nieuw m
ini Appelflappen

Ingrediënten plakken
-	5 bladerdeeg rbeeld goudrenet)
-	2 appels (bijvooker
-	2 eetlepels suiels kaneel (naar smaak)
-	1 tot 2 eetlep ijnen
-	Eventueel roz
-	1 ei
-	Suiker voor decoratie
Benodigdheden
-	Beslagkom
-	Bakplaat
-	Lepel
-	Vork
-	Aardappelschilmesje

Mini appelfldeapovpeenn voor op 175 graden Celsius. Haal de schil
Verwarm ls af en snij deze in kleine stukjes. Omdat dekjes
van de appes klein zijn is het belangrijk dat de appelstu jes
appelflapje eine stukjes zijn, anders krijg je de appelflapaan
ook echt kl evouwen. Voeg hier de suiker en de kaneel door
niet dichtgalles met behulp van een lepel of vork goed je
toe. Meng neer je rozijnen er aan toe wil voegen kan t
elkaar. Wandoen. Laat het bladerdeeg ontdooien en snijdetje
dat ook nu 4 vierkantjes. Leg op elk vierkantje een bebbel
elke plak inpelmengsel. Vouw hierna het vierkantje du tegen
van het ap n driehoek wordt. Druk de zijkantjes goed
zodat het eezodat ze niet openspringen in de oven. ntje
elkaar aanerbij eventueel een vork om een leuk patroo apjes
Gebruik hi ven. Klop het ei los, en besmeer alle appelfl
er aan te gerooi wat suiker over de appelflapjes heen. 5
hiermee. St lflapjes en laat ze hier voor ongeveer 10-1 een
Doe de appe staan. De appelflapjes zijn klaar wanneer zegoed
minuten inbruin kleurtje hebben gekregen, houd ze dus
mooi goud n.
in de gate
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wijsheid

Koopman
in de dop!
Vader komt thuis van zijn werk. Het is weer laat geworden.
Vader is moe. Tot zijn ergernis zit zijn zoontje te wachten
bij de deur. 'Papa, mag ik wat vragen?' 'Natuurlijk, wat wil
je weten', zucht palief. "Papa, hoeveel verdien jij per uur?
'Dat gaat je niks aan, waarom wil je dat weten?', reageert
vader stuurs. 'Ik wil het gewoon weten, wil je het me
alsjeblieft vertellen.' Om er vanaf te zijn zegt de vader:
‘Ik verdien vijftig euro per uur.' 'Oh' zegt het jongetje 'Papa,
mag ik dan alsjeblieft tien euro lenen?' Vader reageert woest.
'Als de reden waarom je wilt weten hoeveel ik verdien is,
dat je tien euro wilt lenen om weer een stom stuk speelgoed te kopen, loop dan maar meteen naar je kamer en
ga naar bed. Ga eerst eens nadenken waarom jij alleen
aan jezelf denkt.
Ik werk hard, maak lange dagen en heb nu geen zin in dit
kinderachtige gedoe!' Het jochie verlaat de woonkamer, sluit
de deur en vertrekt naar zijn slaapkamer. Zijn vader gaat
in zijn luie stoel zitten en wordt nog bozer. Hoe durft zijn
zoontje zoiets te vragen! Na een uur is vader gekalmeerd.
Hij is misschien toch te hard uitgevallen naar zijn zoontje.
Eigenlijk vraagt het joch nooit om geld. 'Slaap je?', vraagt
vader als hij de slaapkamerdeur opent. 'Nee pappa, ik ben
wakker.' 'Ik viel misschien wel een beetje te hard uit.
Ik had een lange dag, was erg moe en heb dat op jou
afgereageerd. Hier heb je tien euro.' Meteen schiet het
jongetje overeind en roept: 'Dank je wel papa!' Van onder
zijn kussen haalt hij een paar in elkaar gefrommelde bankbiljetten. Vader ziet dat zoonlief al geld heeft en begint
opnieuw kwaad te worden. Het jongetje telt langzaam het
geld en kijkt dan op naar zijn vader. Die moppert:
'Waarom wil je meer geld, terwijl je al geld hebt?' 'Ik had
niet genoeg, maar nu wel! Papa, hier heb je vijftig euro.
Kan ik een uur van je tijd kopen?'
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tekst: OUDERS VAN WAARDE

artikel

YIPPIE A JO… KAMPIOEN!
Het is maar goed dat haar nieuwe juffrouw was opgegroeid met Kinderen voor
Kinderen. Het liedje Onzichtbaar zat nog in het geheugen van de juf en dat was
het eigenlijke geheim van het succes van haar klas. Nog nooit had ieder kind in
de klas zoveel individuele aandacht gekregen.

E

lke klas telt ‘winners’ en ‘losers’, De winnaars worden
meestal positief benaderd, de verliezers moeten zich
staande houden in een groep die hen vaak niet accepteert. Maar ook zij hebben talenten, want elk kind is ergens
goed in, ergens kampioen in. Misschien niet zo opvallend,
maar toch….

“Het is vreemd. Het is raar. Ook al zijn er
vijfenveertig mensen bij elkaar. Ook al
schreeuw ik, tier ik, brul ik, trek ik aan
hun haar Ik blijf onzichtbaar"
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Neem Bob:
Bob is een leuk joch met een gezond stel hersens. Toch trekt
hij zich in de klas een beetje terug. Bob stottert. Kreeg hij
een leesbeurt, dan werd hij al snel het lachertje van de klas.
Maar niet bij zijn nieuwe juf. Bob is gek op muziek, leest
alles wat er mee te maken heeft en bezit een collectie waar
menige disc jockey jaloers op zou zijn. Zij wist dat. Ze was
direct al nadat ze de klas kreeg bij Bob thuis geweest. Als er
dus muziek op het rooster staat - elke vrijdagmiddag - klinkt
steevast: ‘Bob zet jij de muziekinstallatie even klaar?’ Dan gaat
hij glunderend aan de slag. ‘Bob is onze disc jockey’ fluistert
een kind tegen een nieuwe leerling. Bob straalt…
Kinderen verschillen in aanleg of hebben verschillende
mogelijkheden, al dan niet door omstandigheden. Er zijn
kinderen die het kampioenschap als van nature in zich
dragen. In het algemeen zijn dit kinderen met een duidelijk
talent: ze zijn superslim of heel creatief of blinken uit in sport.
Bewust of onbewust, in een groep voeren ze vaak de
boventoon. Ze zijn populair en dat weten ze. Wat zij zeggen
is belangrijk en op het schoolplein staan ze nooit alleen.
Leerkrachten geven hen onbewust meer aandacht. En het
komt maar al te vaak voor dat zij leuke karweitjes mogen
opknappen als telefoon aannemen, boodschappen doen,
vissen voeren en als kinderen van een andere groep bij
verjaardagtraktaties door de klassen gaan krijgen zij het
vaakst nog even wat extra’s.
De nieuwe juf schafte het af. Geen uitdelen meer in haar klas.
Of allemaal of niet, maar niet elke keer dezelfde kinderen

die iets kregen. Ook de traktatie die ze zelf kreeg zette ze in.
Die was elke keer voor iemand die iets bijzonders en
positiefs had gedaan. En ieder kind had dat wel eens.
Daar zorgde de juf wel voor.
Sophie wilde bewust geen beurt
Sophie is een stil en verlegen meisje. In een kringgesprek
steekt ze zelden of nooit haar vinger op. De juf probeerde
haar wel bij het gesprek te betrekken. Maar ze gaf Sophie in
het begin niet pardoes het woord. Ze zou zich een ongeluk
hebben geschrokken, en ze hakkelde toch al een beetje als
ze wat moest zeggen. Sophie wilde helemaal geen beurt dus
kreeg ze hem in het begin ook niet. Maar de juf begon wel
in Sophie te investeren. Ze moest zich in de eerste plaats
veilig en gewaardeerd voelen in de groep. Dus zette ze
Sophie op gezette tijden eventjes in het zonnetje. Een aai
over de bol als ze wat goeds deed. En ze zei het net iets
harder zodat anderen het hoorden. Toen Sophie een jonger
kind op het schoolplein troostte gaf de juf Sophie vervolgens
de volle aandacht. Sophie kreeg de eerstvolgende traktatie.
Sophie’s zelfvertrouwen groeide met de dag.
De alertheid van de juf werd beloond. Sophie kreeg meer
vriendinnetjes en niet lang daarna ging ook haar vinger
omhoog tijdens het kringgesprek. En de juf die zag dat
natuurlijk.
Op een dag kwamen de kinderen anders naar school.
De een in zijn voetbalkostuum, de ander in haar balletpakje,
er kwamen konijnen de school in, miniatuurtreintjes en ga
zo maar door. En Claartje stond zelfs met een paard op het
schoolplein. Het werd een chaos en een beestenboel. De juf
had een project ‘Hier ben ik goed in’ en had de kinderen
gevraagd allemaal iets mee te nemen waar ze goed in
waren. De juf nam foto’s en toen de ouders het goed
vonden hing ze al die foto’s op in de klas. Op A4 formaat.
Haar kampioensklas. Met trotse kinderen. Trots op zichzelf
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"Maar soms is het wel leuk,
dan lig ik in een deuk,
als ik een grap uithaal.
Want je ziet me niet,
en je hoort me niet"
en op de klas met zoveel talent. Het sloeg over naar de
ouders die ook thuis foto’s van hun kinderen met hun
sporten of hobby’s ophingen.
Een kind wil af en toe eens opvallen. Thuis, op school, bij
Opa en Oma. De aandacht trekken, in het middelpunt van
de belangstelling staan. Bijzonder zijn krijgt dan de
betekenis van De Belangrijkste zijn, al is het maar voor even.
Net als volwassenen hebben kinderen dit nodig van tijd tot
tijd. Een kind zal daardoor minder snel een negatief zelfbeeld ontwikkelen.
Een positief zelfbeeld zorgt dat een kind trots is op zichzelf,
sneller te motiveren is, eerder het gevoel heeft zelfs moeilijke
opdrachten aan te kunnen en daar geconcentreerd aan te
werken. Kinderen worden rustiger en milder.
En de juf wist dat of voelde het intuïtief aan. Gaf waardering
maar stimuleerde de ouders daarmee ook om dat thuis ook
te doen. Waardering ook voor andere activiteiten dan de
kennis waar het onderwijs zo sterk op is gericht.
Daardoor kwamen ook de qua kennis en leren minder
begaafde leerlingen aan bod.

De reünie
Drie mannen waren op weg naar een
reünie van hun kloosterschool. Ze haalden herinneringen aan hun leraren op.
‘Mijn favoriete leraar’ zei de eerste ‘was
een monnik die mij aanspoorde niet zo
dogmatisch te leven, maar wat meer naar
mijn gevoel te luisteren’.
‘En mijn favoriete leraar was een pater.
Hij raadde mij juist aan niet teveel op
mijn gevoelens af te gaan’ zei de tweede.
De derde zei ’Ik ben het meest geholpen
door een broeder die zwijgend lange
wandelingen met mij maakte…’
Toen ze bij de school aankwamen
werden ze gezamenlijk bij hun favoriete
leraar binnengelaten. De leraar bleek een
en dezelfde te zijn.
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Elk kind kent momenten waarin het zich onderscheidt.
Een goede leerkracht maar ook een goede ouder grijpt zo’n
moment aan om een kind extra aandacht te schenken, om
het even het gevoel te geven kampioen te zijn. Veel kinderleed en een eenzaam gevoel wordt daarmee voorkomen.
Leraren en ouders doen er goed aan zich af te vragen of ze
wel voldoende met ieder kind hebben gepraat. Voor een
ouder is dat makkelijker maar iedere leraar beschikt daartoe
over een checklist. Die staat gewoon in zijn agenda: de
leerlingenlijst. Bij iedere naam kan worden afgevraagd:
hoe heb ik op dat kind gereageerd? Heb ik uitsluitend
gecorrigeerd? Heb ik complimentjes gegeven? Heb ik
motiverende opmerkingen gemaakt? Heb ik überhaupt iets
tegen deze leerling gezegd? Loop de lijst eens langs.
Zet bij ieder kind dat tekort kwam een kruisje en geef dat
kind daarna wat extra aandacht.

Tussen nul en achttien jaar
Ruim vijfenzestighonderd dagen
Elk van die dagen
Maak jij het verschil
In het leven van je kind

Je
pedagogische
voetafdruk

Verras de MR of Ouderraad. Verras je kind
Zet eens een agendapunt op de vergadering van de MR of
Ouderraad. ‘Ieder kind kampioen’. Dat levert een aardige
discussie op. En misschien wel een ongevraagd advies aan
de directie van de school. Maar wees als ouder ook open
voor de wedervraag. Wat doet u zelf om uw kind dat gevoel
te geven?
Ook ouders zijn vaak prestatiegericht ‘heb je nog cijfers
gehad op school?’ ‘Heb je je dictee al terug?’ En wat is de
eerste vraag als een kind terugkomt van sporten? Is dat
‘Heb je gewonnen?’ of ‘Heb je fijn gespeeld?’
Accepteer ook zaken. Die rare kuif kan ook gewoon leuk zijn!
En laat de eettafel ook maar eens een keer ontaarden in
een huishouden van Jan Steen. Laat ze maar eens een keer
op de stoelen gaan staan en een liedje zingen! Met een
buiging en applaus. Dikke pret.
Negatieve geluiden maken een kind niet vrolijker. Het wil en
moet het gevoel hebben dat z’n ouders trots op hem zijn!
Daarom moeten ouders het kind complimenteren met dingen
die het goed doet of - nog belangrijker - waarvoor het zijn
best heeft gedaan. Kinderen kunnen vaak meer dan hun
ouders denken. Het is zaak ze daartoe de kans te geven en
het te signaleren. Kinderen hechten veel waarde aan positieve woorden, zeker aan die van volwassenen. In ieder kind
schuilt een kampioen. Als je het maar wilt zien.
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DAGTRAINING VOORZITTERS EN
SECRETARISSEN MR
Voorzitter en (ambtelijk)secretaris hebben een
belangrijke rol in de Medezeggenschapsraad.
Ze geven leiding, coachen de anderen, zijn
r
o
o
v
voortrekkers, overlegpartner en aan
Al 50 jaar
s
g
spreekpunt voor ouders, leerkrachten,
ondernemin or
o
directie en schoolbestuur. En er wordt
ok v
raden, nu o
ook extra kennis en vaardigheid

medezeggen
verwacht.
.
schapsraden
In de praktijkgerichte dag-trainingen die
OUDERS VAN WAARDE in samenwerking
met het SBI organiseert wordt in kleine
groepen getraind voor een grotere effectiviteit,
nieuwe inspiratie, nieuwe handvatten, nieuwe vaardigheden
en uitwisseling van ervaringen.
Alleen voor scholen aangesloten bij OUDERS VAN
WAARDE.
Data:
11 februari of 4 maart
Tijd:
9.30 - 22.00 uur
Locatie: SBI trainingscentrum Zonneheuvel Doorn
Kosten:	
€ 249 p.p. inclusief lunch, snack en avondmaaltijd,
koffie, thee en cursusmateriaal;

LANDELIJKE TRAININGSDAG
OVERBLIJFCOORDINATOREN
Of het overblijven succesvol verloopt is voor
een groot deel afhankelijk van de
overblijfcoördinator. Een belangrijke
Bij h
functie dus. Daarom organiseert
perse et ter
OUDERS VAN WAARDE al
dit m gaan van
agaz
jaren landelijke trainingsdagen
nog 5 ine waren
voor overblijfcoördinatoren. Een
pl
besch aatsen
populaire, praktische trainingsikbaa
r
dag waar u ervaringen uitwisselt
met collega-overblijfcoördinatoren
en kennis en vaardigheden opdoet.
Het is overigens ook mogelijk voor alle
overblijfcoördinatoren binnen uw vereniging of
stichting deze trainingsdag op maat door onze
Oudersacademie ‘bij u thuis’ te laten verzorgen.
Datum: 11 Maart
Tijd:
9.30 uur - 16.30 uur.
Locatie: Trainingscentrum in De Glind (bij Amersfoort)
Kosten: 	Aangesloten scholen € 250 p.p. Niet aangesloten
scholen € 395 p.p. Inclusief lunch, koffie, thee
en materialen.

LANDELIJKE TRAININGSDAGEN MR

LEESSTIMULERING

IN 1 DAG (WEER) HELEMAAL KLAAR VOOR DE MR !
Jaarlijks organiseert OUDERS VAN WAARDE
voor aanstaande of nieuwe MR-leden
(maar ook voor zittende MR leden die
a
n
hun basiskennis willen opfrissen of
ij
Al b
r
a
nog nooit een training hebben
twintig ja
gevolgd) landelijke trainingen voor
zeer
MR-leden. Dit is een basiscursus
!
gewaardeerd
medezeggenschap waar alle aspecten
van het functioneren van de (G)MR
aan de orde komen.
Leerzaam, praktisch en leuk!
Data : 27 januari of 21 april
Tijd :
16.00 uur tot 21.00 uur.
Locatie: Trainingscentrum De Glind (bij Amersfoort)
Kosten:	Aangesloten scholen € 120 p.p. Niet aangesloten
scholen € 150 p.p. Inclusief broodmaaltijd koffie,
thee en materialen

1. Leesstimulering tijdens het overblijven:
	Toen OUDERS VAN WAARDE nog OUDERS & COO
heette introduceerden we een leesstimuleringsproject
voor het overblijven. Dat wordt herhaald nu met steun
van BOEK & COO. Alle scholen die een Alles in Eén
scholingspakket voor het overblijven afnemen krijgen
een gratis boekenpakket en leesmap.
Winkelwaarde ca. € 200.
2. Korting bij aanschaf boeken
	Aangesloten scholen kunnen met ingang van 2015
flinke korting krijgen op leesboeken voor bijvoorbeeld de
overblijf-, klasse- of schoolbibliotheek via toegang tot
een eigen boeken-bestelsite op internet. Aangesloten
scholen krijgen automatisch bericht wanneer de
website actief wordt.

artikel

tekst en foto: Gerda Valstar

Theologiseren
met kinderen?
Je moet wel….
Of je wilt of niet:
kinderen stellen vragen...

Er gaat heel wat in die koppies van kinderen om. Dag in dag uit zijn ze bezig
met hun wereld in kaart te brengen. Dat is een hele klus. Voor hen is het leven
nu eenmaal niet opgedeeld in hoofdstukjes of schoolvakken. In onderwerpen
waar hun ouders wel of geen verstand van hebben. Ze willen alles weten en
proberen alles te begrijpen. Maar soms komen ze er zelf niet uit en willen ze
van volwassenen weten hoe het zit.

Voor meer in
info@ouders.netformatie en inschrijving
kijk op www
aanbod van de.oudOUerDEs.nRSetAvoCAorDEhet volledige
MIE
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tekst en foto: Gerda Valstar

"Waarom zegt hij
niks terug?
Hoort hij mij niet?"

Over God

Zo proberen ze ook een beeld te krijgen van God. In de
regel zijn ze nog nauwelijks bekend met verhalen uit de
Bijbel. Laat staan met de bijzondere manier waarop daarin
God ter sprake komt. Als een vader, als een herder, als een
adelaar die zijn jongen opvangt.... Daar komt nog bij dat het
bij de leeftijd van kleintjes past om God gewoon als een
mens te zien.
Over wie, waar en hoe hij is vangen ze als een antenne
allerlei signalen op. ‘God heeft alles gemaakt...hij kan je
altijd zien....hij wordt verdrietig als je stout bent....’ Hoe zit
dat allemaal? Kindervragen komen altijd ergens vandaan.
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Voorbeeld 1: Anne heeft een vraag

We zitten op een zonnige dag in een kring op een Zeeuws
terras aan de koffie. De kinderen zijn aan het spelen.
Opeens staat Anne (5) naast mijn stoel en vraagt: "Is God
een jongen of een meisje?" Tja, dat is een lastige vraag.
"Ik denk van allebei een beetje," zeg ik. Ik weet zo gauw niks
beters. Maar wat is dat nou voor antwoord? Waarom zeg ik
maar wat? Dit lijkt nergens naar. Zo wordt het nooit wat met
de godsdienstige opvoeding. Anne speelt alweer verder.
Ik denk: een gemiste kans. Dat moet beter. Even later is
ze er weer. Ik zeg: "Dat vond ik wel een goede vraag.
Wat denk je zelf?"
"Weet ik niet." Nee, natuurlijk niet. Anders zou ze het niet
vragen. Hoe dom kan ik zijn.
Eindelijk bedenk ik een opening naar een gesprekje, een
betere open vraag: "Hoe kom je op die vraag over God?"
Anne: "O, ik zag daar een schilderij. Daar, die man op
die boot."
Er hangt inderdaad een grote zwart-wit foto van stoere
vissers op ruige zee. De stuurman heeft iets wits aan.
Maakt ze de associatie met Jezus en de storm op het meer?
Zijn voor haar Jezus en God dezelfde? Jezus = God = een
man? Maar Anne heeft meer opgevangen in haar geëmancipeerde omgeving. Vandaar wellicht haar vraag. Je bent alleen
nooit voorbereid op dit soort theologische nieuwsgierigheid.
En zij is allang weer met wat anders bezig.
Er is nauwelijks recht gedaan aan haar interesse en het
onderwerp is hiermee nog niet afgehandeld. Ik moet eens
even nadenken over hoe we ons gesprek kunnen vervolgen.
Misschien zo, al hangt de loop van het gesprek natuurlijk af
van wat Anne gaat zeggen:
“Weet je nog dat we in Zeeland die foto zagen van die
vissers? Je vroeg toen of God een man of een vrouw is.

Waarom dacht je daaraan bij die foto? Vind je het belangrijk
of God een man of een vrouw is? Waarom denk je dat God
weleens een man zou kunnen zijn? Waarom zou God mis
schien een vrouw zou kunnen zijn? Wat zou jij het liefste
willen? Is het belangrijk? Hoe kunnen we meer over God
te weten komen? Wat vind jij de belangrijkste eigenschap
van God? Hoe hoop je dat God niet is?Als je weer eens
een vraag over God hebt, stel hem dan gerust. Dan praten
we verder.”

Voorbeeld 2: Hugo roept Jezus

We hebben een auto geleend met een open dak en onder
een Hollandse wolkenlucht rijden we naar vrienden. Ineens
staat Hugo (4) op de achterbank, steekt zijn hoofd door het
open dak naar buiten en roept keihard: "Jezus! Jezus!!!"
Wij schrikken ons een hoedje en roepen bestraffend:
"Ga zitten! Doe niet zo gevaarlijk!" Hugo laat zich zakken
en zegt teleurgesteld: "Waarom zegt hij niks terug? Hoort
hij mij niet?" Wij mompelen iets in de trant van:" Misschien
heeft hij het druk en is hij met iets anders bezig..." Fout, fout,
fout. Waarom houden we onze mond niet als we niet als we
niks zinnigs te zeggen hebben over zo'n belangrijke kwestie?
Achteraf bekeken hadden we heel anders kunnen reageren.
Bijvoorbeeld: "Waarom roep je Jezus? Of bedoel je God?
Is dat hetzelfde? Wat had je willen vragen of zeggen?
Je krijgt altijd antwoord, alleen soms op een andere manier
dan je denkt."
Achteraf bleek dat hij op school een nieuw liedje had geleerd:
‘Hoog in de wolken / Hoog in de wolken / Woont God de
Heer / Hij zal voor ons zorgen / Nu en morgen / Altijd weer.’
Dat God voor de mensen wil zorgen is een bijbels gegeven.
Maar ’in de wolken’ is een misverstand. Volgens psalm 113
is God zelfs verheven boven de hemelen. Oftewel, iedere
verbeelding te boven.

artikel

"Is God
een jongen
of een meisje?"

Om over na te denken

De voorbeelden van Anne en Hugo maken duidelijk dat
kinderen theologische kwesties aan de orde stellen:
- Wie is God?
- Geeft God ook antwoord? Hoort hij mij wel?
Als opvoeders moet je goed luisteren naar de vraag achter
de vraag. En je moet kinderen tastend en zoekend pro
beren te helpen om God in de raadselachtige puzzel van
hun leven te plaatsen. Dan komt het er allereerst op aan
dat zij serieus worden genomen en dat je je best doet op
de een of andere manier een verhelderend vervolg te geven
op de vraag. In dat geval ben je aan het theologiseren met
kinderen. Daar hoef je dus helemaal geen theoloog voor
te zijn.
Tegelijk zal duidelijk zijn dat er een basis moet zijn om op
nieuwe gedachten en inzichten te komen. Het meest voor
de hand ligt dan de kennismaking met toegankelijke ver
halen uit een goede kinderbijbel. Dan ontdek je dat over
God op allerlei manieren wordt gesproken, vooral in
gelijkenissen. Het belangrijkste is misschien wel die bijzondere naam JHWH waarmee God wordt aangesproken.
De betekenis daarvan is: ’Ik zal er zijn voor jou…’

In oktober 2014 is een start gemaakt met
het Nederlands Netwerk Kindertheologie.
Leerkrachten uit p.o. en v.o., theologen,
dominees, ouders, gemeenteleden, jeugden jongerenwerkers - kortom alle mensen
die de godsdienstige ontwikkeling ter
harte gaat - kunnen deel uitmaken van
dit netwerk. Er is een eigen site in de
maak; voorlopig is kindertheologische
informatie te vinden op
www.verwonderenenontdekken.nl
Het plan is om in het najaar van 2015
een tweede conferentie kindertheologie
te organiseren.
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column
’Mam ?!... mamma!’ Haar moeder keek
even op van haar werk. Ze zat net de
boekhouding te doen. ‘Wat is er?’.
’Nou’ begon haar dochter ‘Op school
zeiden ze dat er 2,3 miljard christelijke
mensen de geboorte van het kindje Jezus
vieren. Maar hoeveel is 2,3 miljard
eigenlijk?’. Haar moeder keek haar even
peinzend aan’ Eh.. wacht even’ Ze pakte
haar rekenmachine en typte wat in.
‘Weet je’ zei haar moeder toen ze klaar
was met rekenen ’als al die mensen
elkaar een hand geven en een slingerrij
maken dan gaat die rij meer dan 57 keer
om de hele aarde heen’ Haar dochter
zette grote ogen op. ‘Tsjonge, 57 keer om
de aarde heen. Dat zijn een hoop
beschuiten met muisjes! Dat had Maria
eens moeten weten!’

Perspectief
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Ik sta op de drempel. Of misschien ben ik er al over heen,
maar ik ben in elk geval duidelijk en onafwendbaar op weg
naar Puberland. Mijn drempel bestaat uit de spagaat van
het me verbijsterd afvragen hoe ik hier al zo snel terecht
heb kunnen komen en het toch wel erg benieuwd uitkijken
naar de dingen die staan te gebeuren. Mijn naam is Carlijn.
Mijn oudste kind is elf jaar en zit in groep 8. Het valt niet
meer te ontkennen: hij is of wordt een Puber en ik mag met
hem mee op reis!
Ik ben moeder van drie fantastische kinderen. Ze zijn ruim
elf, bijna tien en net zes en mijn leven met hen is al twaalf
jaar een ontdekkingsreis à la Alice in Wonderland.
Verwarrend, spannend, confronterend, maar ook warm,
rijk en diep. Want voor het eerst in mijn leven twijfel ik niet:
ik houd van deze drie mensjes met mijn hele hart. Ik ga voor
hen door het vuur. Ik zou voor hen sterven. Zij zijn mijn eerste
prioriteit bij alles wat ik doe. In ruil daarvoor krijg ik een
absoluut vertrouwen dat het bij mij veilig is, armpjes om
mijn nek, kleine kusjes om mee wakker te worden, maffe uitspraken, lieve kleine briefjes, tekeningen, zelf geknutselde
sieraden en een eindeloze stroom ‘mooiste’ steentjes,
schelpen, vogelveren, madeliefjes, opgegraven muizenbotjes en andere ontroerende uitingen van liefde. En dat
weegt zonder meer op tegen de drie miljoen onderbroeken
en sokken (binnenstebuiten) die ik elke week moet wassen,
alle deuren die ik achter hen moet sluiten, de wc die nooit
wordt doorgetrokken, het speelgoed dat overal wordt
achtergelaten, al die keren dat er over me heen is geniest,
gekotst, geplast, gepoept en de op de achtergrond altijd
aanwezige combinatie van bezorgdheid, vermoeidheid
en schuldgevoel.
Ik heb mezelf lange tijd beschouwd als jonge moeder.
Zo één die alles eigenlijk nog moet leren. Dat was zeer
geloofwaardig, want ik had ten slotte nog een kleutertje in
huis. Maar toen ging mijn kleutertje naar groep 3 en mijn
oudste naar groep 8. Groep 8! Dat betekent dat hij volgend
jaar naar de brugklas moet! Mijn hele wezen zit in standje
struisvogelpolitiek: mijn kind naar de brugklas? Dat kan nog
helemaal niet, daar is hij veel te jong voor. Toch komt het er
aan, onherroepelijk. En als hij gaat zal hij ook veranderen.
Als ik eerlijk ben en mijn kop even uit het zand haal, is die

verandering al ingezet, maar daar wil ik nog niet helemaal aan.
Hoe weet je dat je kind een puber is geworden? Er is niet
één aanwijsbaar moment waarop alles ineens verandert.
Het gaat geleidelijk, het sluipt erin. Dat begint al heel vroeg:
je propt je baby soms net iets te lang in dat schattige eerste
pakje in maat 56. Pas als er opmerkingen over gemaakt
gaan worden realiseer je je dat je gewoon de volgende fase
een beetje wilde uitstellen. Je baby’s groeien onder je
handen vandaan, soms veel sneller dan je lief is. Elk klein
vaardigheidje dat ze oppikken is een klein stapje in het lange
proces van losmaken. Als moeder heb je soms nauwelijks
tijd om rustig te wennen aan het idee dat het jouw voornaamste taak is te zorgen dat dit wezentje het binnen afzien
bare tijd ook zonder jou weet te redden in de wereld.
Als je kind in de puberteit komt zou dat losmaken groteske
vormen aannemen. Schrikbeelden dringen zich op: je kind
gaat zich voor je schamen, wil niet meer luisteren, zoekt
ruzie over de kleinste dingen, onderneemt dingen die echt
gevaarlijk zijn en sluit je buiten. Je bent niet langer ‘de liefste
van de hele wereld en de sterretjes van goud’; je kind wil
het zelf doen, gaat naar anderen voor advies en wil liever
niet te veel met jou te maken hebben.
Of zou het zo erg niet worden?
Mijn zoon is dit jaar naar een andere basisschool gegaan en
na jaren tobben is hij binnen een maand al zo ontspannen
en vrolijk geworden, dat we ons afvragen waarom we deze
beslissing niet eerder namen. De school is een paar dijken
verder, dus hij fietst elke dag 20 minuten om er te komen.
Ik vind het best eng, maar het heeft zijn zelfvertrouwen en
zelfstandigheid een enorme boost gegeven. Hij maakt
grapjes die tegenwoordig echt grappig zijn. Hij vraagt zich
dingen af over het leven en de wereld. Hij kan fantastisch
onder woorden brengen wat hij om zich heen ziet gebeuren
en analyseert haarscherp de karakters van de mensen in
zijn omgeving. En dat zijn dingen die het zo leuk maken om
moeder te zijn van grote kinderen.
Ik krijg geen zelf geplukte madeliefjes meer van hem.
Maar laatst zat ik te werken en toen bracht hij me een kopje
thee dat hij zelf voor me gezet had. Er lagen maar liefst vier
chocoladekaakjes bij. En een briefje waarop stond: ‘Ik hou
van jou’.
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Pretgerechtjes voor

Kinderen
kste
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De es en
lunch tentjes
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Een feestlunch op school, een feest op de overblijf, thuis
een maaltijd met dikke pret voor jong en oud.
Met deze ringband / handleiding Pretgerechtjes voor
Kinderen met honderden ideeën kijkt ieder kind en iedere
ouder uit naar de maaltijd.
Feestboterhammen, bizarre broodjes, coole salades,
fantastische fruithapjes, groenteschotels om te grinniken.
Geen maaltijd is meer hetzelfde.

‘Ik wist niet dat gezond eten ook
zo leuk kon zijn….’
‘Ik heb voor het eerst mijn lunch
een naam gegeven…. ‘

Niet zo moeilijk om klaar te maken en de kinderen zullen er
van genieten. Later hebben ze het er nog over. ‘Bij mij thuis
vroeger had mijn moeder/vader altijd …..’
‘AAN TAFEL!’ en ‘op tijd thuiszijn voor het eten!’
is definitief voorbij. Het enige risico is dat er allerlei vriendjes
en andere ouders willen mee-eten. Een cadeau voor jezelf,
voor de ouderraad, voor de overblijfmoeders of misschien
wel voor de hele school.
AANBIEDING:
Aanbieding voor lezers van dit magazine:  5 per stuk
(+  3,50 verzendkosten. Bij bestelling van minimaal
10 stuks worden geen verzendkosten in rekening gebracht)
Bestellen kunt u via info@ouders.net Vermeld daarbij naam
(eventueel school en contactpersoon school), (aflever)
adres, telefoonnummer en email
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De les
van de
thee
De wereldverbeteraar was moe en de wereld was
nog steeds niet verbeterd. Hij besloot naar zijn
leermeester te gaan, die in een huisje aan de
oever van een groot meer woonde. Op deze
rustige plaats hoopte hij nieuwe energie en
nieuwe ideeën op te doen. De meester ontving
hem op de veranda, bood hem een stoel aan en
zette theewater op. Na de klacht van zijn leerling te hebben aangehoord zat hij een tijdje te
peinzen. Toen stond hij op, nam een schep theeblaadjes, liep naar de rand van het meer en
gooide ze er in. Even kleurde een deel van het
water, maar de kleurstof loste al spoedig op in
de grote watermassa. Vervolgens schepte de
meester een lepel theeblaadjes in een kopje en
schonk het water op. Het kleurde roodbruin en
geurde kruidig. De meester nam een slokje van
de verse thee en zei: “Een meer kan door één
lepel thee niet veranderd worden; een kopje
water wel.” Hij keek zijn leerling aan:
”Streef naar het mogelijke; jaag het onmogelijke
niet na; leer het onderscheid tussen beide
te maken.”
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tekst: Werner van Katwijk

Voor de ‘nieuwelingen’ onder de sneeuwpop
bouwers hier nog even een handleiding van
een ouderwetse Hollandse sneeuwpop
zonder patent.
Ingrediënten (tenminste):
Veel plaksneeuw (sneeuw van net onder het vriespunt); een
winterpeen; twee kooltjes of grote knopen; een hoed of pet;
een pijp; een shawl, een stok zo groot als de sneeuwpop,
een bezem en een stuk of wat kiezels (voor de mond en de
knopen op zijn buik), veel pret en fantasie.

Een koude gast
in het gezin
Waarschijnlijk zullen weinig mensen het geloven maar de Amerikaanse uitvinder
Ignacio Marc Asperas heeft in 2011 een patent gekregen op zijn techniek hoe
je een perfecte sneeuwpop maakt. Een van zijn technische tekeningen hierbij
ziet u hier als illustratie. Maar wat het ook is, de perfecte sneeuwpop is de
sneeuwpop die je als ouder samen met je kinderen maakt. Pas dan bouw je
‘een warme sneeuwpop’. Tijdelijk lid van het gezin zolang de vorst aanhoudt.
En dat komt omdat de sneeuwpop misschien niet met gepatenteerde techniek
is gebouwd maar met het belangrijkste wat een sneeuwpop nodig heeft
(naast sneeuw natuurlijk) Liefde en Aandacht van de bouwers voor elkaar.
56 *

OUDERS beste wensen

We beginnen met winterkleding aan te trekken en ons op
temperatuur te brengen. Op temperatuur brengen kan via
inzepen of stoeien en rollen in de sneeuw, sneeuw in de
nek of een ‘engeltje maken’ afhankelijk van pappa en/of
mamma. Eerst wordt een mooie plek uitgekozen. Dat mag
niet worden onderschat. Veel sneeuwpoppen eindigen op
eenzame plaatsen omdat onvoldoende rekening werd
gehouden met het gewicht van de basisbal na het rollen en
de spierkracht van pappa of mamma. Waar wil je de pop
hebben? Vlak voor het huis of op een strategische plek in
de buurt? Kijkt hij uiteindelijk verlangend naar binnen of juist
als een bewaker van het huis af? Kijk ook even naar de
ondergrond. Wordt die bij dooi papperig of op een andere
manier instabiel dan zal de pop eerder sneuvelen.
Je mag alle fantasie gebruiken maar een klassieke sneeuwpop bestaat uit drie ballen en geen twee. Mamma begint
met het maken van een perfect ronde grote sneeuwbal en
geeft deze aan het jongste kind. Deze begint met het rollen
van de sneeuwbal door de sneeuw. Afhankelijk van de dikte
van de sneeuw op 30, 40 of 50 meter afstand van de plek
waar de pop moet komen. De meest technische van het
gezin mag de afstand inschatten. Heeft pappa of mamma
dat gedaan en klopt het niet? Inzepen! Tijdens het rollen
moet de bal ook andersom draaien anders krijg je niet de
perfecte vorm. Telkens controleert mamma of de bal nog
rond is en zo niet dan wordt met losse sneeuw de steeds
groter wordende bal weer perfect rond gemaakt. Pappa of
mamma levert spierkracht. Wordt de bal te zwaar dan nemen
de oudere kinderen het over en uiteindelijk komt superpappa
of supermamma voor het laatste stuk en het tilwerk van de
tweede en de derde bal. Staan twee ballen netjes op elkaar
dan wordt voorzichtig een stok verticaal door de twee ballen
gestoken (kijk uit dat de ballen niet breken). Dat is de ruggen
graat van de sneeuwpop die hem wat stabieler maakt als

sneeuwpop
het licht gaat dooien. De derde bal wordt er op gezet, er
worden met losse sneeuw armen op de tweede bal geboetseerd en het aankleden kan beginnen. Het moeilijkste is de
peen als neus. Ook daar kan een beetje steun in de vorm
van een stokje (barbequeprikker) helpen om de sneeuwpop
niet voortijdig zijn neus te laten verliezen. De winterpeen
moet daarvoor eigenlijk ook voor minstens de helft in het
hoofd worden gestoken. En net zoals met houtboren eerst
een gaatje maken en daarna de peen er in, anders breekt
het hoofd. De kiezels (of knikkers) waarmee de mond
worden gevormd zorgen voor het karakter van de sneeuwpop. Laat je hem lachen, glimlachen, sip kijken of laat je dat
elke dag wisselen?
Is de sneeuwpop klaar vergeet hem dan niet in te wijden
met het drinken van warme chocolade melk en de pop een
naam te geven. Vooral dat laatste niet vergeten. Ook een
tijdelijk lid van het gezin heeft recht op identiteit. En een
leuke naam helpt hem door de koudste nachten.
Gaat het, wat vaak voorkomt, ’s avonds sneeuwen?
Wacht dan niet tot de volgende dag. De sneeuw zal dan
niet meer plakkerig zijn. Haal de kinderen desnoods uit bed.
Voor dikke pret mag je wel een uurtje minder slapen. En de
kinderen zullen het hun hele leven herinneren.

TIP
Wil je de sneeuwpop langer houden, geef
regelmatig wat sneeuwcosmetica om rimpels
weg te werken. Een perfect ronde bal houdt
het langer uit bij dooi dan een onregelmatige
vorm. Het heeft soms ook zin om de sneeuw
pop wat te laten verijzen. Voorzichtig met de
plantenspuit een beetje - niet teveel - koud
water op de sneeuwpop nevelen vlak voor de
koude vriesnacht. Het lijkt hardvochtig maar
de pop zal het waarderen.

Heeft u een mooie sneeuwpop gemaakt?
Mail een foto naar de redactie via
info@ouders.net met zijn of haar naam en
de plek waar hij staat en hij wordt beroemd.
Hij komt op onze website www.ouders.net
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wijsheid

De
pop
Een moeder ging eens met haar jarige dochtertje
naar de speelgoedwinkel om een pop te kopen.
In de winkel stonden poppen in allerlei prijs
klassen. Iedere pop kon weer iets anders.
‘Wat kan deze pop?’ vroeg ze aan haar moeder.
‘Die pop kan praten’, zei de moeder, ‘En die
pop die daar staat?’ ’Die kan echt melk drinken
uit een flesje en daarna een boertje laten’
’En deze mama?’ ’Van deze pop gaan de oogjes
dicht als je hem neerlegt’. ’Bij de goedkoopste
pop die helemaal niets kon, vroeg het meisje
weer: ‘En wat kan die pop?’ De moeder dacht
even na en zei toen: ‘Deze pop kan erg goed
luisteren’. ’Het meisje strekte haar armpjes uit,
haalde de pop van de plank, drukte haar tegen
zich aan en zei: ‘Dan wil ik deze pop hebben!’
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Ik zegen
Hoe niemand je kent
Diep van binnen
Jouw levenskracht
En het zachtst van
je zelf
Jouw kwetsbaarheid
Belofte
Verbindende liefde
Jouw mensen
Jouw wereld
Jouw geluk
En daar
Ruach
De Eeuwige
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