
Groene 
potloden
Milieuvriendelijk tekenen en
kleuren kan met GREENcolors
van Stabilo. Dit zijn zeskantige
potloden gemaakt van 100%
FSC-hout. Het hout van deze
potloden komt dus uit duur-
zaam beheerde bossen. Ver-
krijgbaar in tal van kleuren. 
Stabilo GREENcolors. 
€ 7,99  voor 24 kleurpotloden.
O.m. bij bol.com
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IL FAUT

De zomervakantie is bijna voorbij en vanaf
maandag heerst in vele gezinnen met kinderen
weer een strak dagregime. Voeg daar wat ‘terug
naar school’-stress, extra uitgaven en huis- en
andere werken — kaften! — bij, en je weet:
september vormt voor kind én ouder een
spannende cocktail. We legden uw vragen rond
het nieuwe schooljaar voor aan experts, en dit
zijn hun tips en raadgevingen:

Wat  met sociale media?
Tijdens de vakantie hebben we de kinderen ook in hun socia-
lemediagedrag wat losser gelaten en daar betalen we nu 
natuurlijk de prijs voor. Tijdens het schooljaar wil ik dat ze 
Facebook, Instagram, Whatsapp en zo meer laten liggen tot
hun huiswerk af is, en mogen ze maar een uurtje per dag op
de computer. Ik wil ook dat ze ermee stoppen voor ze gaan
slapen, en hun telefoon mag niet meer mee op de kamer.
Onze tieners vinden dat allemaal zeer onredelijk. Is dat zo?
T.Y. uit Kortrijk

Logisch dat na de vakantie de regels weer wat bijgesteld worden,
vindt ook de Opvoedingslijn (www.opvoedingslijn.be, 078/15 00
10). «In veel gezinnen wordt er tijdens de vakanties wat losser 
omgegaan met afspraken, ook rond het gebruik van sociale 
media. Nu het schooljaar weer van start gaat, komt er een andere
dagstructuur. Er zijn zaken die opnieuw voorrang verdienen, zoals
een goed slaappatroon en huiswerk. Daarom is het niet abnor-
maal dat de regels weer wat strenger worden.»
«Moeilijk om te zeggen of jullie regels onredelijk zijn. Veel hangt af
van de leeftijd van de kinderen, hun andere bezigheden, hoe ver-
standig ze ermee omspringen, de waarden en normen binnen 
jullie gezin, enzovoort... Een tiener van 12 jaar heeft meer begren-
zing nodig dan iemand van 16, en tieners zijn snel geneigd om
hun ouders onredelijk te vinden. Dat hoort nu eenmaal een beet-
je bij hun leeftijd. Ze proberen te kijken hoe ver ze kunnen gaan
en wat jouw grenzen zijn. Toch hebben ze nog steeds nood aan
structuur en regels, hoewel ze zelf menen van niet. Om tegen-
stand in te dammen kan je, naargelang hun leeftijd, meer inspraak
geven in gemaakte afspraken. Tieners houden zich immers beter
aan de regels als ze het gevoel hebben gehoord te worden.»
«Jullie kunnen bijvoorbeeld samenzitten om te praten over deze
regels. Hoe staan zij ertegenover? Wat vinden jullie als ouders 
redelijk of aanvaardbaar? Zo kunnen jullie misschien tot een 
compromis komen waarin iedereen zich kan vinden. Dat wil niet
zeggen dat jullie alles moeten aanvaarden. Op punten waarop
jullie niet willen toegeven — geen sociale media voor het huis-
werk af is, geen gsm op de slaapkamer— mogen jullie gerust vol-
houden. Geef wel mee waarom (‘Telefoon op de kamer is onge-
zond door de straling’, of: ‘Schermtijd voor het slapengaan prik-
kelt je geest te veel’). Overloop op voorhand de gevolgen wan-
neer ze zich niet aan de afspraken houden. Zo is er voor iedereen
duidelijkheid. Hopelijk komen jullie tot een mooi compromis dat
dagelijkse terugkerende discussies voorkomt.»

Ouders die meer willen lezen over kinderen en het gebruik van 
sociale media kunnen terecht op www.medianest.be, een 
website voor ouders rond mediaopvoeding.

Samenstelling en tekst: Kristel Mauriën

Gemaakt  van  vlaggen  en  zeilen
Flagbag, oftewel bags from flags, maakt pennenzakken en
schooltassen van oude vlaggen en zeilen, afkom-
stig van Belgische gemeenten, steden en bedrij-
ven. De materialen zijn nagenoeg onverslijtbaar,
want gemaakt om lange tijd weer en wind te
trotseren. Alle Flagbag-producten worden 
bovendien gemaakt door mensen die niet op de
reguliere arbeidsmarkt terechtkunnen, in een
atelier in Hasselt. Een mooi verhaal, dat ook Torfs 
inspireerde om de producten van Flagbag in hun
gamma op te nemen. 
Pennenzak Flagbag. € 19,95. Bij Torfs
www.torfs.be en www.flagbag.be

Pet-tassen
Steeds meer labels kiezen ervoor om schooltassen en
rugzakken van gerecycleerde pet-flessen op de markt
te brengen. Niet alleen omdat het ecologisch verant-
woord is, maar ook omdat het een stevig en slijtvast
materiaal is. Bovendien zien deze rugzakken en tas-
sen er net zo leuk uit als een gewoon exemplaar. Zo
heeft Parkland rugzakken in verschillende maten
en uiteenlopende prints en kleuren in zijn gamma.
Sticky Lemon heeft dan weer speciaal voor kleuters
heel wat schattige rugzakken van gerecycleerde
pet-flessen.

Rugzak met print Parkland. 
€ 39,99. O.m. bij Dreamland, 
Colruyt en Torfs

Beige rugzak met 
oranje afwerking

Sticky Lemon. € 44,95. 
degeleflamingo.com

Correct book
Het alternatief voor papieren
notitieboekjes? Een correct
book! Hierin kan je aanteke-
ningen maken die je vervol-
gens weer kan wegvegen zo-
dat je het telkens weer kan
gebruiken. Een correct book
is vergelijkbaar met een ‘mo-
biel whiteboard’, al zijn de
formaten aangepast zodat je
het makkelijk in een school-
tas kan mee-
nemen.
Correct
Book A6-
formaat.
€ 11,95. 
Bij eco-
logisch.nl

Tweedehands
Steeds meer ouders en kinderen kie-
zen ervoor om oude schoolspullen te
herbruiken of tweedehands te kopen.
Tweedehands materiaal is doorgaans
nog in prima staat: bij Cash Converters
kan je laptops, tablets en andere elek-
tronica voor een aantrekkelijke prijs op
de kop tikken en met één klik vind je op
2dehands.beeen ‘nieuwe’ rugzak voor
je kind. 
www.cashconverters.be
www.2dehands.be

Duurzaam
papier

Koop schriften, notitieblokken, papier,
kartonnen mappen... met FSC- of PEFC-
label. Die labels garanderen dat de ge-
bruikte papiervezels afkomstig zijn van
duurzaam beheerde bossen. Fijn om te
weten is dat je ook met ecocheques
producten met FSC of PEFC-label

kan aankopen.
www.ikzoekfsc.be

Met deze pandabeer
kunnen kinderen papier-
waren aan elkaar nieten zon-
der nietjes maar met een Ja-
panse origami-methode. Mi-
lieuvriendelijk én veilig voor
kinderhanden
Ecosavers Panda Stapler.

€ 8,95. O.m. bij bol.com

Zonder 
nietjes

Duurzaam in
de schooltas

Herbruikbare
boekenkaften
Elk schooljaar weer alle boeken kaften
leidt tot heel wat papierverspilling. Het kan
ook anders én makkelijker met herbruikba-
re boekenkaften. Omdat ze rekbaar zijn, pas-
sen ze zich aan aan het formaat van je boe-
ken en kunnen ze telkens opnieuw gebruikt
worden. Bij Hema vind je er in leuke kleuren
en prints.
Rekbare boekenkaft met fruitprint.
€ 1,75. Bij Hema
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Mijn ouders doen meer voor mijn broer
Mijn broer heeft enkele jaren voor mij kinderen gekre-
gen en mijn ouders spelen een grote rol in zijn gezin. Ze
waren uiteraard heel blij met die eerste kleinkinderen
en engageren zich enorm voor hen. Elke dag halen ze hen
op aan de schoolpoort en elke namiddag zorgen ze voor
warm eten. Intussen ben ik zelf moeder van een kleuter,
en hoewel mijn ouders haar graag zien, maken ze geen
aanstalten om een praktische rol in haar leven te spelen.
Ik wou niet zeuren of klagen, en had gehoopt dat ze zelf
met een voorstel over de brug zouden komen, maar het
blijft al jaren stil. Misschien is dat omdat mijn dochter
naar een andere school gaat dan de jongens van mijn
broer, maar toch vraag ik me af waarom ze zoveel meer
doen voor mijn broer dan voor mij. Ik vraag niet dat ze
elke dag oppassen, maar ik werk ook en opvang op
woensdagnamiddag zou welkom zijn. 
M.V.B uit Zemst

Soms zitten gewoontes zo ingebakken dat ze niet meer in
vraag worden gesteld. Misschien is dat wat hier aan de hand
is? Natuurlijk zou het fijn zijn als uw ouders zelf over de brug
komen met het voorstel ook uw leven wat makkelijker te
maken, maar misschien denken ze: onze dochter vraagt
niets, dus er is ook geen probleem. 

Psychotherapeute Suzanne Kempeneers: «Mogelijk zijn je
ouders zich er niet van bewust dat je hulp kan gebruiken. Je
hebt die nood immers nooit geuit en wacht tot zij de eerste
stap zetten. Misschien is het tijd voor duidelijkheid. Het kan
zijn dat ook zij afwachten, en blij zullen zijn om meer be-
trokken te worden bij jouw leven. Ik merk dat je ‘ze doen
meer voor mijn broer’ zo ongeveer gelijk stelt met ‘ze zien
hem liever dan mij’. Ik begrijp die reactie, maar de realiteit
is genuanceerder. Goed ouderschap betekent niet nood-
zakelijk dat je met en voor elk van je kinderen hetzelfde
doet. Je moet ze gelijk behandelen, maar stemt je behan-
deling af op wat het kind nodig heeft. Misschien ben jij al-
tijd zelfstandiger geweest dan je broer, heb je je leven goed
geregeld en was je niet gesteld op inmenging van je ou-
ders? Misschien heeft je broer hen vaker om raad en hulp
gevraagd? De relatie met jou als moeder is misschien ook
complexer dan die met je broer als vader.»
«Maar goed, het zit je dwars dat ze zich meer voor hem in-
zetten, en die wrevel mag je niet te lang laten aanslepen.
Het zou goed zijn om praktische afspraken te maken: kun-
nen jullie je kleindochter opvangen en — zo ja — wanneer?
Als dat van de baan is, voel je je wellicht al beter over de rela-
tie met je ouders.»
Meer hulp van Suzanne Kempeneers? www.iousia.be

Hoewel het ’s morgens ook stressen is om onze
twee kinderen af te zetten aan school, word ik
helemaal gek van de avondspits. Zelfs als ik
‘maar’ tot vijf uur werk, ben ik soms pas een uur
later op school. De nabewaking duurt maar tot
17.30 uur, maar als ik op tijd verwittig, wil een
van de leerkrachten soms langer blijven. Ik
voel me de slechtste vader ter wereld als ik om
18 uur onze twee kleintjes daar als enigen nog
zie zitten. Hoe doen al die andere ouders dat?
We werken allebei, en mijn vrouw als verpleeg-
ster in  shiften, dus het is sowieso elke week kij-
ken in de agenda wie wat kan doen. 
P.G. uit Steenokkerzeel

Hoe doen ouders dat? Met bloed, zweet, tranen en
veel stress denk ik, maar daar schiet u natuurlijk
niets mee op. Lifecoach Sara Van Wesenbeeck
(www.barkingdogs.be) heeft betere raad: «Het is
een heel moeilijke levensfase: jonge kinderen,
veeleisende carrières, een druk sociaal leven, mis-
schien ook nog verbouwingen en de druk om
niets te willen missen. Je zou van minder stress
krijgen. Wat ik kan aanbevelen, is paradoxaal ge-
noeg: druk eerst op pauze. Ga er even bij zitten in
alle drukte. Overleg met je partner of een
vriend(in) als je alleenstaande ouder bent, en
overloop alle opties die je het leven makkelijker
kunnen maken. Zijn je ouders beschikbaar om te
helpen, al is het maar één dag per week? Kan ie-
mand anders inspringen? Bekijk je prioriteiten: is
dat je gezin of je carrière? Of wil je beide? Bekijk in
elk geval hoe je dit wilt aanpakken en besef dat je
keuzes zal moeten maken. Misschien is thuiswerk

mogelijk één dag per week. Misschien zijn glijden-
de uren een oplossing, en kan je één of twee da-
gen per week vroeg beginnen en al om 16 uur ver-
trekken.»
«Bedenk dat wat je nu beslist niet definitief is. Bin-
nen een jaar kan er misschien naar school gefietst
worden, kunnen je kinderen de schoolbus nemen.
Nu kiezen voor je gezin, hoeft niet het einde van je
carrière te betekenen. Maak voor elke week of om-
standigheid die kan optreden — een onre-
gelmatig uurrooster of co-ouder-
schap — een duidelijke plan-
ning: wie brengt de kinderen,
wie haalt ze op en wat doen we
als ze ziek zijn? Een goede plan-
ning geeft zielenrust.»
«Denk ook aan zaken die stress
wegnemen als je thuiskomt na zo’n
ophaalrush: soep die je maar hoeft op
te warmen, eten dat je op voorhand
hebt klaar-gemaakt, iemand die voor jou
de strijk doet... Bouw een netwerk op. Alle ouders
zitten in hetzelfde schuitje. Zelfs al ken je niemand,
stap aan de schoolpoort gewoon op ouders af en
vraag of het mogelijk is om afspraken te maken
voor het brengen en afhalen aan school of voor
de hobby’s. Daar zal positief op gereageerd
worden, want iedereen heeft dezelfde pro-
blemen. En ten slotte: voel je niet te schul-
dig. Je bent écht niet de slechtste vader
ter wereld. Je kinderen kunnen er in
jouw ogen ‘zielig’ uitzien, maar mis-
schien hebben ze fijn gespeeld of
hun huiswerk gemaakt. Ze zullen hoe
dan ook blij zijn je te zien.»

Na mijn echtscheiding heb ik een fijne
vrouw ontmoet, en samen met haar dochter
en de mijne vormen we een nieuw samenge-
steld gezin. Dat gaat goed, tenzij er school-
werk moet worden gemaakt. Mijn dochter
heeft leerproblemen, wat hulp vereist bij
haar huiswerk. Ze moet goed opgevolgd
worden en heeft veel aanmoediging nodig.
Meestal help ik haar, maar als ik er niet ben,
neemt mijn vriendin het over. Ze heeft ech-
ter geen geduld met haar en stopt er geen
tijd in «omdat het niets uithaalt».  Het helpt
niet dat haar eigen dochter heel slim is en
dat dit soort ‘karwei’ nieuw is voor haar.
Mijn dochter voelt zich slecht bij de situatie
en zegt: ‘Als B me helpt, voel ik me zo dom.’
Ik heb inderdaad de indruk dat ze neerkijkt
op mijn dochter. Hoe kaart ik dat aan?
L.H. uit Lier

Nieuw samengestelde gezinnen kunnen een
wandeling in het park zijn, maar ook een trip
door een mijnenveld. Nele De Boeck (zelfver-
trouwencoach, www.neledeboeck.be) raadt een
open gesprek aan: «Gesprekken over de kinde-
ren zijn zelden makkelijk en in een patchwork-
gezin al helemaal niet. Je zou voor een andere
studiebegeleider kunnen zorgen als jij er niet
bent, en zo de lieve vrede bewaren, maar som-
mige zaken kan je niet onder het tapijt vegen.
Dit is wellicht zo’n pijnpunt dat op een andere
manier weer in beeld gaat komen als je het niet
uitpraat. En dan kan het onderwerp als een
boomerang in je gezicht vliegen.»

Geweldloos praten
«Omdat het zo’n gevoelig onderwerp is, han-
teer je bij zulke gesprekken het best de princi-
pes van geweldloze communicatie van psy-

choloog Marshall Rosenberg. Die ontwikkelde
een manier van denken en praten die vanuit
het ‘ik’ en je eigen emoties vertrekt, zonder de
ander te veroordelen of in een hoek te duwen.» 
«Daarbij beschrijf je eerst neutraal de feiten en
het gevoel dat ze je geven. Concreet zou dat
kunnen zijn: ‘Ik hoor je zeggen dat mijn dochter
helpen met haar huiswerk toch niets uithaalt,
en daar word ik triest en ook een beetje boos
van.’ Vervolgens kan je jouw behoefte uiten,
gevolgd door een verzoek: ‘Ik zou graag willen
dat we op dezelfde lijn zitten wat onze doch-
ters betreft en dat we met evenveel aandacht
en respect kijken naar wat ze nodig hebben.
Zou je alsjeblieft wat tijd aan mijn dochter 
kunnen besteden als ik er niet ben en haar 
oprecht helpen met haar huiswerk? Ik weet 
dat ze betere resultaten haalt als ze begeleid 
en aangemoedigd wordt.’»

Het  is  zo  hectisch!

Mijn vriendin helpt niet bij het huiswerk

1

Begin  van   schooljaar
vraagt   nieuwe  afspraken

Mag  ‘slechte  student’
nog spelen?
Mijn zoon is niet de beste student, en dat werd hem
op school  duidelijk gezegd: ‘Met de hakken over
de sloot naar het vierde leerjaar, volgend jaar moet
er harder gewerkt worden.’ Die nota heeft mijn
zoon zoveel stress bezorgd dat hij niet uitkijkt naar
het nieuwe schooljaar. Bovendien heeft zijn vader
een strak studieschema opgesteld, terwijl ik nog
tijd wil overhouden voor een halfuurtje spelen of
niksdoen. Is dat verkeerd?
D.I. uit Waver

Absoluut niet, zegt kinderpsychologe Inez Buyck
(www.psychologenkring.be). «Niet alleen huiswerk ma-
ken en studeren helpen in het schoolproces, ook spe-
len doet dat, omdat het de hersenontwikkeling stimu-
leert. Rennen, klimmen, knippen of kleuren 
bevorderen de motoriek, en tijdens het spelen oefe-
nen kinderen taalkundige begrippen en wordt hun
probleemoplossende vermogen gestimuleerd, net als
hun capaciteit om emoties uit te drukken. Als ze met
anderen spelen, leren ze bovendien hoe ze moeten sa-
menwerken, conflicten oplossen en delen. Kortom:
spelen is belangrijk voor de motorische, cognitieve, so-
ciale en emotionele ontwikkeling.»
«Uiteraard is het goed om je zoon mee te geven dat
studeren belangrijk is, om hem discipline en een ster-
ke werkattitude bij te brengen, en hem daar zelf ver-
antwoordelijkheid voor te leren opnemen. Een studie-
planning is dan een goed instrument. Maar maak het
schema sámen met hem. Elk kind heeft andere be-
hoeftes. Sommigen hebben na het thuiskomen eerst
een halfuurtje rust nodig, anderen willen meteen het
huiswerk achter de rug hebben om pas later te spelen.
Het is essentieel om het evenwicht te bewaren zodat
de hersentjes niet ‘overkoken’. Lang aan één stuk
doorwerken, kunnen kinderen nog niet.»


