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Wat speelt er?

Op weg naar de zomer
Beste ouders(s) en/of verzorger(s),

Sinds de vorige nieuwsbrief hebben behoorlijk wat veranderingen plaatsgevonden. Verkiezingen, vaccinaties en heropening van de scholen hebben ons
allemaal bezig gehouden.  
 
Het voorjaar is aangebroken en er wordt hard gewerkt in het onderwijs (en daarbuiten). Dit vraagt veel flexibiliteit: ook van de gezinsspecialisten. Per
gemeente of school kunnen de afspraken wel eens verschillen. Het kan zoeken zijn naar een balans in online werken en op locatie. Maar ons doel blijft
hetzelfde: ondersteuning op maat! 
 
In de praktijk merken we dat, zeker naar mate de tijd vordert, we allemaal wel eens een wat korter lontje hebben. Het kan dan best lastig zijn om je
emoties de baas te blijven. In deze nieuwsbrief besteden we extra aandacht aan dit onderwerp. 

Net volwassen
Gezinsspecialisten zien over het algemeen kinderen en jongeren tussen 0 en 18 jaar. Uit onderzoek blijkt dat jongvolwassenen tussen de 18 en 24 jaar
zich tijdens deze epidemie echter wel eens vergeten voelen. Je schooltijd afronden of een studie starten via videobellen is toch niet hetzelfde.  
Om die reden start deze maand de ‘Alles oké?’-supportlijn. De lijn biedt support aan iedereen tussen de 18 en 24 jaar als het even niet zo lekker gaat en is
dagelijks geopend van 14.00 tot 22.00 uur. Bellen kan naar 0800-0450 en de chat is bereikbaar via de website. Contact is gratis, anoniem en je zit
nergens aan vast. 
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Aanvullend was april ook de thema-maand van #skipdecoronadip, een initiatief van het Rode Kruis. Het Rode Kruis
maakt hierbij gebruik van de ondersteuning van psychologen. Je kunt de challenge natuurlijk ook op een ander moment
aangaan. Al wat langer volwassen? Ook dan kun je prima meedoen.  
 
Ben je trouwens al bekend met het jongerenwerk van Minters? In Vlaardingen organiseren zij coronaproof activiteiten.
Je vindt de jongerenwerkers terug op Facebook, Instagram, Tiktok én Youtube. En natuurlijk gewoon op onze website.

https://www.instagram.com/mintersvld/
https://www.facebook.com/MintersVlaardingen/
https://www.facebook.com/MintersVlaardingen/
https://www.facebook.com/MintersVlaardingen/
https://www.allesoke.nl/
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We zijn allemaal mens in een bijzondere periode van ons leven. 
Dat moeten we niet uit het oog verliezen. Jongere kinderen kun je

vaak nog van het scherm afleiden door een ‘oude interesse’ van stal
te halen.

 
Vraag niet of ze met hun Lego of Playmobil willen spelen, maar haal

gewoon die doos van zolder en kiep deze midden in de kamer om.
Zodra je zelf met iets begint is de kans groot dat je kind de verleiding

niet kan weerstaan en hierbij aanhaakt. Oude interesses worden
vaak vergeten. Help ze even herinneren.

 
Bij de iets oudere kinderen en pubers moet je wat creatiever zijn.

Dingen zijn al snel ‘stom en saai’ in hun ogen. Beschuldig ze niet van
te veel gamen of filmpjes kijken, maar betrek ze in het maken van de

afspraken over schermtijd (wat vind jij nou eigenlijk over hoeveel tijd
gezond is voor je hersenen en je ogen?). Het werkt vaak beter als een

puber medezeggenschap krijgt over het aantal uren wat ze achter
een scherm mogen doorbrengen. Kijk samen naar wat gezond is en

probeer er ook samen naar te leven.
 

Spreek samen ook af wat de consequenties kunnen zijn van het niet
nakomen van deze afspraken (minder schermtijd de komende dagen

of meer klusjes in huis bijvoorbeeld). Het is belangrijk dat je je als
ouder zelf ook aan deze afspraken houdt. Geen scherm aan tafel

tijdens het eten, telefoon inleveren voor het naar bed gaan: het zijn
maar enkele voorbeelden. Zeg wat je doet en doe wat je zegt. Als

ouder heb je een voorbeeldfunctie. 
En: onthoud dat je met deze vraag ook prima bij een gezinsspecialist

terecht kunt!
 

 - Gezinsspecialist Henriëtte
 

Maak samen goede afspraken over de tijd per
dag(deel) dat er gegamed mag worden.
Duidelijkheid geeft minder ruimte voor discussie:
het is eenmaal de afspraak. Geef uw kind ook
ruimte om zijn/haar zegje te doen en mening te
geven. Zo voelt een regel thuis meer als een
gezamenlijke afspraak.
Kinderen spelen vaak online met elkaar. Daarom is
het vervelend om ineens te moeten stoppen. Laat
de kinderen onderling afspreken hoe laat ze gamen
en hoe lang iedereen ‘mag’ van hun ouders. Dan
leren ze hier rekening mee te houden.
 Zeg vijf minuten van tevoren: ‘Over 5 minuten
moet je stoppen.’
Bedenk elke dag een activiteit om samen te doen,
het liefst buiten! Geen tijd? Samen koken of
afwassen is ook een activiteit.
Game een keer met je kind mee. Kinderen vinden
het leuk als ouders interesse tonen in hun wereld en
vooral om ouders dingen uit te leggen. Kinderen
vinden het overigens vaak hilarisch om hun ouders
te zien gamen.

1.

2.

3.

4.

5.

 
 - Gezinsspecialist Kelly

 

Gezinsspecialisten

De veelgestelde vraag

Gezinsspecialisten hebben verschillende achtergronden en denken
daardoor ook op verschillende manieren mee met kinderen en ouders. 
Iedere nieuwsbrief vragen we een aantal collega’s om mee te denken over
een vraag die we, van ouders of kinderen, veel terug horen in de praktijk. 
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“Mijn kind is de laatste tijd veel aan het gamen. 
Dat is eigenlijk begonnen tijdens de eerste (of tweede)

lockdown: er was nu eenmaal niet veel te doen en ik
heb niet de tijd of energie om de hele dag samen

activiteiten te ondernemen. Lezen of knutselen vindt
mijn kind maar niks. Inmiddels vind ik dat het wel wat
minder mag met het gamen. Maar als ik dat nu vraag,

krijgen we hier ruzie over. Hoe los ik dit op?"

maak samen de afspraken/
regels omtrent het gamen.

Kinderen houden zich
beter aan afspraken die ze

zelf hebben gemaakt. Je
maakt ze ook bewuster

van hun gamegedrag.
blijf consequent en hou je

je aan de afspraken.

Blijf altijd in gesprek met je
kind (wees een OEN! Open,

Eerlijk en Nieuwsgierig). 
Toon interesse voor het

gamen, speel eventueel mee.

 
 

- Gezinsspecialist Wendy
 

DE VRAAG VAN NU

https://www.instagram.com/mintersvld/
https://www.facebook.com/MintersVlaardingen/
https://www.facebook.com/MintersVlaardingen/
https://www.facebook.com/MintersVlaardingen/
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De week van: 

Dag van het gescheiden kind (26 mei)

Week van de Jonge Mantelzorger (1 t/m 7 juni)

Week van de HSP (hoog sensitiviteit) (14 t/m 20 juni)

De Dag van het Gescheiden Kind legt de focus op de ervaring van kinderen tijdens een
echtscheiding. Dit jaar staat het onderwerp ‘avondeten’ centraal. Naar aanleiding van

het afgelopen jaar gaven veel kinderen namelijk terug dat ze het fijn vinden als er
tijdens het avondeten aandacht is voor het samenzijn en voor hen zelf. 
Wist je dat er speciale coachgroepen zijn voor kinderen die zich in een

echtscheidingssituatie bevinden? We noemen dit een KIES-coachgroep
 

Tijdens de Week van de Jonge Mantelzorger wordt aandacht gevraagd voor jongeren
die een zorgtaak dragen voor een naaste. Ze groeien bijvoorbeeld op in een omgeving

waarbij een familielid een medische of psychische beperking ervaart en waarbij zij
bijvoorbeeld zorgtaken of huishoudelijke taken dragen. Mantelzorg wordt dus zeker

niet altijd uitgevoerd door volwassenen!
Wist je dat Minters ondersteuning biedt aan jonge mantelzorgers? 

Dat kan op allerlei manieren. Bijvoorbeeld door deelname aan Bikkellab of door
deskundigheidsbevordering op scholen. Klik voor meer informatie hier.

 

Met regelmaat krijgen gezinsspecialisten vragen over hoog sensitiviteit. Wat is dit nu
precies? En hoe ondersteun je iemand die aangeeft hoog sensitief te zijn? Er is nog veel
onduidelijk over dit onderwerp. De Week van de HSP vraagt hier, onder andere door

middel van video’s, extra aandacht voor. 
Wist je dat er (nog) geen diagnose hoog sensitiviteit bestaat? 

Hoog sensitiviteit wordt nu veel gezien als een persoonskenmerk of
karaktereigenschap. 

Week van lezen en schrijven (6 t/m 12 september) 
Ieder jaar vraagt de stichting Lezen en Schrijven tijdens een themaweek nóg een beetje
extra aandacht voor laaggeletterdheid. Daarnaast maakt de stichting zich hard voor het

verbeteren van basisvaardigheden (waaronder ook rekenen). Onlangs deelden zij dit
artikel over kansenongelijkheid binnen het onderwijs.

                           Wist je dat er in Nederland 2,5 miljoen mensen zijn die moeite hebben met
lezen en schrijven? Het is dus helemaal niet vreemd om hier hulp bij te vragen.

 
Week tegen het pesten (27 september t/m 1 oktober) 

Dit jaar staat de Week Tegen Pesten in het thema van buitensluiten. Want ook
buitensluiten valt onder pestgedrag. Scholen binnen het PO en VO kunnen meedoen

door vanaf juni het (les)materiaal te downloaden.
                               Wist je dat 1 op de 5 kinderen wordt gepest? Slechts een paar procent van

deze kinderen bespreekt dit thuis. 
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https://mintersmantelzorg.nl/16/Jonge-mantelzorgers.html
https://www.lezenenschrijven.nl/over-stichting-lezen-en-schrijven/actueel/oproep-inspectie-voor-verbeteren-van-basisvaardigheden-en
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Onderwerp uitgelicht:
boos en bang

Gevoelens hebben we allemaal, de hele dag door. Zowel prettige gevoelens als
gevoelens die we lastiger vinden om mee om te gaan. Voor kinderen werkt dit
uiteraard hetzelfde. Meestal zijn blije mensen makkelijker om mee samen te zijn,
dan boze of bange mensen. Dat komt omdat we elkaars gevoelens tot op zekere
hoogte kunnen aanvoelen. En omdat onze gevoelens ook ons gedrag beïnvloeden.

Boos zijn is één aspect, maar boos doen is een dubbele portie boos. En dat raakt. 

 We noemen dat ook wel triggers: de stemming en het gedrag van een ander (of

ons kind) raakt iets in onszelf, waardoor wij daar ook weer op gaan reageren. En

dan kan er weleens heel veel boosheid bij elkaar komen. Met ruzie en gedoe

mogelijk als gevolg. Kortom: sterke gevoelens van anderen roepen vaak ook

weer sterke gevoelens bij onszelf op. Maar hoe kunnen we nu ons kind verder

helpen wanneer het zich boos of bang voelt? En dan het liefst zonder dat we zelf

mee gaan doen of geïrriteerd raken. Tea Adema (een bekend kindercoach en

opleider) heeft een poster gemaakt voor ouders met hierop 10 helpende

stappen. Deze poster kun je gratis downloaden op haar website teaadema.nl.
Een aanrader als je de irritatie herkent en hier mee worstelt. Ook haar blogs zijn

de moeite waard!

Is jouw kind boos of bang? Reageer dan niet altijd direct op het gedrag van het

kind. Probeer je eerst in te leven in de gevoelens van je kind en blijf in je rol als

ouder (en volwassene). Soms helpt het om te raden naar de gevoelens van je

kind. Bijvoorbeeld: ‘Ben je boos omdat je teleurgesteld bent dat je vandaag niet

mag afspreken?’ Geef vervolgens erkenning: ‘Ik kan mij goed voorstellen dat je

teleurgesteld bent. Je had je er ook zo op verheugd.’

Vertel je kind dat het zich mag voelen zoals het zich nu voelt. Geef ook aan waar

de grens ligt. Boos zijn mag. Maar gooien met je speelgoed mag niet. Of ‘bang

zijn voor zwemles mag, maar we gaan wel naar de les’.

Wanneer een kind nog helemaal vast zit in een emotie is er meestal geen

gesprek mogelijk. Vanuit de biologie weten we dat dan enkel nog ons ‘oerbrein’

actief is. Dit is het brein dat zorgt voor een primitieve reactie als vluchten

(letterlijk weglopen of een smoes bedenken), vechten (letterlijk vechten of boos

reageren) en bevriezen (letterlijk verstarren of zonder woorden raken). In deze

situatie heeft het geen zin om te vragen naar hoe iets komt of wat er aan de

hand is. Het bevestigen van wat je ziet bij je kind en erkenning geven voor zijn of

haar gevoel is dan het enige wat helpt. Tot de emotie weg ebt en ook het

‘moderne brein’ weer actief wordt: dan kun je weer in gesprek.

 Op dat moment kun je aangeven wat er in het ‘nu’ mogelijk is (grenzen

aangeven en duidelijkheid bieden) om vervolgens samen te kijken naar een

mogelijke oplossing. 

  Sluit aan bij je kind door je in te leven in hem of haar en te raden naar
zijn of haar gevoelens;
 Geef erkenning voor de gevoelens van je kind;
 Geef grenzen aan;
Kijk of er een oplossing of alternatief mogelijk is.

Leer je kind omgaan met boosheid – R. Campbell en C. Sanderson
Streeter
Mijn kind is bang – P. O’Neill

Wat kun je doen als je te snel boos bent, oefenboek voor kinderen - D.
Huebner, Ferm en T. van Schie
Draakje Vurig – J. Intrabartolo
Pol de muis is bang en dat is heel gewoon – G. Uleners en G. Lindemans
Bang mannetje – M. Stein

www.teaadema.nl 
www.how2talk2kids.nl 

Om bovenstaande kort samen te vatten, zien de helpende stappen er zo uit:

1.

2.
3.
4.

En vergeet niet je kind te complimenteren, te knuffelen of op een andere
manier je relatie met je kind te bevestigen. Opgroeien is heus niet
eenvoudig! (En opvoeden ook niet altijd, dus vergeet ook het compliment
aan je zelf niet wanneer bovenstaande gelukt is om toe te passen!)

Boeken en websites
Leesvoer voor ouders:

Leestips voor jongeren:

Websites:
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Mijn naam is Karin Neuman, geboren en getogen op Curaçao. Met
mijn 18de ben ik naar Nederland gekomen om de lerarenopleiding
Spaans te doen. Na een jaartje voor de klas te hebben gestaan, wist
ik dat ik meer had met het begeleiden van de individuele leerling dan
met lesgeven aan 30 leerlingen. Daarom ben ik weer gaan studeren
en heb ik Pedagogiek en Remedial Teaching gevolgd. Na mijn studies
ben ik geëmigreerd naar Aruba. Daar heb ik 9 jaar gefungeerd als
zorgcoördinator op een Mavoschool in Oranjestad. Zorg hoorde niet
in het onderwijs (dacht men toen). Samen met mijn toenmalige
directeur hebben we de zorgstructuur ontwikkeld en
geïmplementeerd. Naast het coördineren heb ik ook lessen gegeven
en het dyslexieprotocol op het eiland voor het VO kunnen opzetten.

Drie jaar geleden hebben we besloten terug te emigreren naar
Nederland. In het begin fungeerde ik, wanneer, nodig als
tolk/vertaler Spaans en Papiamentu bij het Sophia Kinderziekenhuis
bij patiënten die uit de Antillen kwamen en het Nederlands niet
spraken.

Sinds september ben ik werkzaam bij Minters als gezinsspecialist.
Ook al is het inhoudelijk in de school vaak erg vergelijkbaar met mijn
werkzaamheden op Aruba, toch is het ook een wereld van verschil. In
Nederland zijn er veel meer procedures en leg je ook alles anders
vast. Ook is mijn rol nu veel inhoudelijker. Ik ben actief bezig met de
hulpverlening en minder met coördineren en delegeren. Dit vind ik,
verrassend genoeg, heerlijk! Ik vind het super om inhoudelijk bezig
te zijn met de gezinnen en te bedenken wat ik in ga zetten en hoe ik
het traject vorm ga geven.

Karin Neuman

Ik ben Marjolijn Howard en ik werk sinds september 2020 als
Gezinsspecialist bij Minters. Ik ben werkzaam op drie basisscholen
in Vlaardingen, namelijk: IKC ’t Palet, IKC Het Visnet en De
Jenaplanschool. Voordat ik bij Minters kwam werken heb ik 11 jaar
gewerkt in de kinderopvang in allerlei verschillende functies. Ik heb
dan ook veel gewerkt met kinderen in de basisschoolleeftijd, maar
ook met de jongste kinderen op het Kinderdagverblijf.

Het leukste aan mijn werk vind ik de gesprekken die ik voer met
kinderen en het vertrouwen dat ze je daarbij geven. Kinderen
kunnen vaak al zo goed aangeven waarom ze iets doen en welke
gedachten zij daar bij hebben. En met wat hulp lukt het hen ook
vaak om weer verder te komen in hoe met deze gedachten om te
gaan. Ik werk met kinderen graag met diverse materialen, zodat je
voor hen visueel kunt maken waar ze tegen aan lopen en welke
stapjes zij kunnen maken. 

Naast de kindgesprekken krijg ik veel energie van (opvoedkundige)
gesprekken met ouders. Door samen met ouders hun hulpvraag te
verkennen en te kijken naar wat zij zelf kunnen doen om dit
makkelijker te laten verlopen. Als ouders en kinderen dan weer
verder kunnen, geeft dat veel voldoening.

Marjolijn Howard

https://www.instagram.com/mintersvld/
https://www.facebook.com/MintersVlaardingen/
https://www.facebook.com/MintersVlaardingen/
https://www.facebook.com/MintersVlaardingen/

