
Vooral tieners moeten contact kunnen 
hebben met hun vrienden. Help je 
tiener om in contact te blijven via 
sociale media en andere manieren die 
veilig zijn met 'physical distancing'. 
Dat kun je ook samen doen!

Benoem het gedrag 
dat je wilt zien 

Help je tiener om in 
contact te blijven

Prijs je kind wanneer
hij/zij zich goed gedraagt

Het is moeilijk om positief te blijven als je kinderen of tieners je gek maken. We zeggen vaak: 'Stop daarmee!' Maar kinderen 
zullen veel vaker doen wat we vragen als we ze positieve instructies en complimenten geven voor wat ze goed doen.

Tegen je kind schreeuwen zal jou en hen alleen maar 
meer gestrest en bozer maken. Trek de aandacht van 
je kind door zijn/haar naam te gebruiken. Spreek 
met een rustige stem.

Gebruik positieve woorden wanneer je je kind 
vertelt wat het moet doen; - bijvoorbeeld 
‘Ruim alsjeblieft je kleren op'
(in plaats van 'maak niet zo'n rommel!')

Het gaat om hoe je het zegt

Prijs je kind of tiener voor iets dat ze goed hebben 
gedaan. Ze laten het misschien niet merken, maar 

je zult ze dat goede ding weer zien doen. 
Door complimentjes voelen kinderen 

zich ook zekerder dat je hen 
opmerkt en om hen geeft.

Kan je kind echt doen wat je hem/haar vraagt? 
Het is erg moeilijk voor een kind om de hele dag 
stil te blijven, maar misschien kunnen ze 15 
minuten stil zijn terwijl je aan het bellen bent.

Wees realistisch
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https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public/healthy-parenting
https://www.unicef.org/coronavirus/covid-19-parenting-tips
http://COVID19Parenting.com
https://www.acceleratehub.org/plh-research-outputs



