
LIFESKILLS:  TOOLKIT  OPVOEDERS

G R O E P  1 & 2

Inhoud van deze Toolkit

In deze Toolkit vindt u per thema steeds:

1. Een korte schets van de ontwikkeling van uw kind rond dit thema. 

2. Uitleg over hoe u het paspoort samen met uw kind kunt inzetten om aandacht te besteden aan de

verschillende LifeSkills. Zo kunt u de ontwikkeling van deze vaardigheden verder bevorderen. 

3. Tips en Tools: Suggesties hoe u de ontwikkeling van LifeSkills van uw kind kunt ondersteunen. 

Bij de verschillende thema's worden

tips gegeven voor passende

voorleesboeken. Op school kan

worden gewerkt met de boekenserie

Rikki, van Guido van Genechten.

V O O R L E E S B O E K

Gevoelens/emoties

Behoeften

Samen leren, leven en

spelen

Grenzen

Thema's 

Begrijpen dat bepaalde gebeurtenissen bepaalde gevoelens oproepen bij anderen (b.v. ziet een

ander kind vallen en begrijpt dat dit pijn doet en dit kind verdrietig is) 

Zichzelf beschrijven in termen van concrete zaken en vaardigheden (ik kan koken) in plaats van

eigenschappen (ik ben verlegen)

 De vier basisemoties (blij, boos, verdrietig, bang) benoemen 

Benoemen wat hij wel of niet leuk vindt 

Herkennen van het verschil tussen werkelijkheid en fantasie 

Positieve stimulering van eigen initiatieven van kinderen waardoor het kind zelfstandiger wordt en

een positiever zelfbeeld ontwikkelt

Rustig worden na een conflict of bij boosheid 

Het kunnen naleven van regels

Wat kan een kind op deze leeftijd? 

Een kind op deze leeftijd heeft de opvoeders nodig bij: 



LIFESKILLS

GEVOELENS/EMOTIES

Als je ziet dat jouw kind boos is helpt het om te
zeggen: “Ik zie dat je boos bent” of “Ik zie dat
je geschrokken bent omdat er zo’n harde knal
kwam”. Jouw kind leert hierdoor welke
gevoelens er zijn en deze te benoemen.

Benoem gedrag wat je ziet bij een kind en
koppel dit aan gevoel.

T I P  1

Tips 

Let op gezichtsuitdrukkingen, houding (in elkaar
gedoken, hangende schouders,…), maniertjes,…
Zo leer je steeds beter de signalen kennen van
wanneer je kind bijvoorbeeld boos of verdrietig
is. Leer ook dit te benoemen: ‘Je knijpt met je
ogen. Ben je boos?’

Heb oog voor het non-verbale gedrag van
kinderen.

T I P  2

Bijvoorbeeld: ‘Ik ben
vrolijk omdat we morgen
op vakantie gaan.’ 

Geef zelf het voorbeeld
door jouw gevoel te
benoemen.

T I P  3



LIFESKILLS:  TOOLKIT  OPVOEDERS

G R O E P  8

Inhoud van deze Toolkit

In deze Toolkit vindt u per thema steeds:

1. Een korte schets van de ontwikkeling van uw kind rond dit thema. 

2. Uitleg over hoe u het paspoort samen met uw kind kunt inzetten om aandacht te besteden aan de verschillende LifeSkills. 

3. Tips en Tools: Suggesties hoe u de ontwikkeling van LifeSkills van uw kind kunt ondersteunen. 

Mogelijk wordt op school gewerkt

met het voorleesboek dat past bij

deze Toolkit:

 “Ik ben Vincent en ik ben niet bang”

van  Enne Koens

V O O R L E E S B O E K

Gevoelens/emoties

Samen leren, leven en spelen

Grenzen

Omgaan met spannende gebeurtenissen en tegenslag

Kiezen

Planning en motivatie

Thema's 

Wat kan een kind op deze leeftijd? 

Uitleggen hoe je kunt voorkomen dat je afgeleid wordt

Laten zien hoe ze zichzelf kunnen beheersen in een onverwachte situatie

Benoemen hoe hun gedrag afhangt van of het een fijn of naar gevoel is en hoe sterk het gevoel wordt ervaren

Benoemen welk gedrag je wel en niet kan vertonen in sociale situaties

Lange en korte termijn gevolgen van een keuze benoemen

Herkennen hoe groepsdruk werkt en benoemen en hoe je hiermee om kunt gaan

Een kind op deze leeftijd heeft de opvoeders nodig bij: 

Accepteren dat een oorzaak van een lastige situatie bij hem/haar kan liggen

Maken van en houden aan een (realistische) planning 

Maken van (overwogen) keuzes zowel in de online als offline wereld

Omgaan met groepsdruk  

Omgaan met conflictsituaties



In deze periode neemt de geheugenfunctie toe.  Kinderen kunnen meer de hoofdzaken onthouden en
niet alleen details. In de praktijk zijn er vaak grote verschillen tussen kinderen in hoe ze informatie
kunnen onthouden. 
 
Oudere kinderen hebben een betere selectieve aandacht. Dat wil zeggen dat ze hun aandacht beter
kunnen richten op een specifieke taak, ook wanneer er afleidende prikkels in de omgeving zijn.
Verder hebben ze ook een betere verdeelde aandacht. Dit wil zeggen dat ze tegelijkertijd aandacht
kunnen besteden aan verschillende taken. 

Tieners kunnen bedenken hoe iets zou kunnen gebeuren, of hoe iets zou kunnen zijn. Ze kunnen
daardoor ook beter een planning opmaken over een langere termijn. 

Ook groeit hun kennis van hun eigen denken: ze kunnen bijvoorbeeld beter inschatten hoeveel tijd ze
nodig zullen hebben om iets te bestuderen. 

LIFESKILLS

PLANNING EN MOTIVATIE

Ontwikkeling

Je aandacht erbij houden

Laat je kind de tekst lezen en invullen waarom hij soms niet de aandacht erbij kan houden.
Bespreek dit samen. Kun je daar misschien met elkaar iets aan doen? Er (anders) rekening
mee houden?

Paspoort



Aantekeningen maken: laat zien hoe je woorden kunt
afkorten en informatie kunt samenvatten.
Markeren: koop markeerstiften en laat je kind zien
hoe hij belangrijke stukken in de tekst kan markeren.
Opzeggen en opnemen: gebruik de opname-functie op
bijvoorbeeld je telefoon om hardop stof te herhalen.
Zelftests: Stimuleer je kind om zichzelf te overhoren. 

Help je kind om vaardigheden te ontwikkelen: hij kan er
zijn leven lang profijt van hebben!

Help je kind om studievaardigheden te ontwikkelen. 
T I P  1

Naast het gebruik van een smartphone, kan
een papieren agenda je kind helpen om inzicht
te krijgen én te houden in een weekplanning.
Zoek samen een leuke agenda uit: dit kan
motiverend werken!

Oefenen met planning
T O O L  1

Even iets online checken, oefenen met
digitale toetsen, een filmpje met extra uitleg
bekijken...Het internet kan ondersteunend
werken bij het maken van huiswerk en het
leren van toetsen. Let er echter wel op, dat je
kind zich daarop focust. Berichten en
meldingen (van sociale media) die
ondertussen binnenkomen, kunnen namelijk
zeer afleidend zijn. 

Maak goede afspraken over het gebruik
van digitale middelen bij het huiswerk. 

T I P  2

LIFESKILLS

PLANNING EN MOTIVATIE

Tips & Tools



LIFESKILLS:  TOOLKIT  OPVOEDERS

G R O E P  4

Inhoud van deze Toolkit

In deze Toolkit vindt u per thema steeds:

1. Een korte schets van de ontwikkeling van uw kind rond dit thema. 

2. Uitleg over hoe u het paspoort samen met uw kind kunt inzetten om aandacht te besteden aan de verschillende LifeSkills. 

3. Tips en Tools: Suggesties hoe u de ontwikkeling van LifeSkills van uw kind kunt ondersteunen. 

Maken van een eenvoudig plan om iets te kunnen doen (bijvoorbeeld een boodschap halen)  en begrijpen waarom dat

handig is

Begrijpen en laten zien welke gevoelens zij ervaren

Benoemen van en omgaan met verbaal en non-verbaal geuite gevoelens van anderen

Benoemen van de relatie die er bestaat tussen een gebeurtenis, gevoel en gedrag

Uitleggen waarom het belangrijk is rekening te houden met elkaar en hoe je dit kunt doen

Begrijpen waarom relaties belangrijk zijn en wat ‘vriendschap’ betekent

Geconcentreerd werken aan een taak of spel

Omgaan met verschillen tussen mensen en vooroordelen die er zijn

Omgaan met tegenslag

Luisteren naar een ander

Rustig worden tijdens en na conflictsituaties en/of het voorkomen van conflictsituaties

Naleven van (groeps-)afspraken

Een kind op deze leeftijd heeft de opvoeders nodig bij: 

Gevoelens/emoties

Samen leren, leven en spelen

Omgaan met spannende gebeurtenissen en tegenslag

Plannen

Mogelijk wordt op school gewerkt

met het voorleesboek dat past bij

deze Toolkit:

‘De kleine kapitein’ en/of ‘De Kleine

Kapitein en het Land van Waan en

Wijs’ van Paul Biegel. 

V O O R L E E S B O E KThema's 

Wat kan een kind op deze leeftijd? 



STOPLICHTMETHODE

stop-denk-doe

De stoplichtmethode kan kinderen leren om na te denken
voor ze op iets reageren. Als een kind bijvoorbeeld boos of
verdrietig is, kan het even stoppen en zijn gevoel
herkennen. Daarna kan het denken over een handige
reactie en deze reactie ook uitvoeren. Dit kun je thuis
samen oefenen.

STOP

Stop, tel tot tien of zoek een plek om rustig te worden voor je
reageert.

DENK NA

Denk na, wat kun je doen om je fijner te voelen: even iets leuks
doen of weglopen?

DOE

Doe wat jou het beste lijkt.

LIFESKILLS



STOPLICHTMETHODE

stop-denk-doe

Een voorbeeld

STOP

STOP. Je kind wordt geslagen, omdat het iets lelijks heeft gezegd. Je
kind is heel boos. Laat je kind tot tien tellen of een rustig plekje
zoeken, voordat het reageert.

DENK NA

Je kind bedenkt dat het beter is om sorry te zeggen en aan te geven
dat hij niet blij is, omdat hij geslagen werd.

DOE

DOEN. Je kind zegt sorry en zegt dat hij het niet leuk vindt dat hij
geslagen werd

LIFESKILLS



Kinderen leren in deze leeftijd omgaan met stressvolle situaties die veel emoties oproepen.
Kinderen kunnen hier nu beter tegen dan toen ze jonger waren. Ook kunnen ze hulp van anderen
inschakelen.  

Aanvankelijk kijkt een kind vooral naar hoe zijn ouders en oudere kinderen om hem heen zich
gedragen. Dat gedrag doet hij na. Nu kijkt je kind steeds meer naar leeftijdsgenootjes. In
contact met hen maakt je kind kennis met agressief gedrag, ruzie, concurrentie, voor zichzelf
opkomen en rekening houden met anderen.  

LIFESKILLS

OMGAAN MET SPANNENDE GEBEURTENISSEN EN TEGENSLAG

Ontwikkeling in groep 4

Paspoort

Ruzie

Lees samen met je kind de tekst over ruzie in het paspoort. Praat samen over ruzie: wanneer heb je
wel eens ruzie? Hoe kun je dat oplossen? 

Om hulp vragen
Lees samen met je kind de tekst in het paspoort. Bespreek samen de situaties op de foto's: hoe zou
je deze mensen kunnen helpen? Bespreek ook met je kind hoe en wanneer ze jou om hulp kunnen
vragen en bij wie ze nog meer terecht kunnen, als ze hulp nodig hebben. 

Een kind in groep 4 kan al beter omgaan met onverwachte situaties dan een kleuter. Toch
hebben kinderen op deze leeftijd nog steeds veel behoefte aan een vaste routine. Juist nu
hun wereld groter begint te worden en ze meer belangstelling hebben dan ooit voor wat zich
buiten het eigen gezin afspeelt. 

Hoe ouder je kind wordt, hoe meer je hem kunt leren hoe hij moet omgaan met conflicten,
afspraken en regels. Je kind kan namelijk steeds beter snappen hoe andere kinderen én
volwassenen zich kunnen voelen. 

Ondanks al deze positieve ontwikkelingen, is je kind nog steeds aan het leren hoe hij moet
omgaan met tegenslagen. Je kind zal nog regelmatig de grenzen uittesten. 



Tussen 6 en 7 jaar maakt je kind een grote sprong in zijn hersenontwikkeling. Hij leert namelijk om
concreet te denken. Dat betekent dat hij minder fantasie krijgt. Hij denkt nog wel in plaatjes: wat
hij leert, moet hij vóór zich kunnen zien. Dit helpt hem bij het leren van de schoolvakken en ook bij
het maken van een plan. 
 
Hoe ouder een kind wordt, hoe meer je hem kunt leren hoe hij moet omgaan met conflicten,
afspraken en regels. Het kind kan zich namelijk steeds beter verplaatsen in de gevoelens van
andere kinderen en volwassenen.  

Kinderen worden onafhankelijker. Een kind kijkt naar het eigen gedrag én dat van anderen meer
vanuit: "Zo moet het, en niet anders!". Spelregels en normen past hij eerst nog vrij strak toe, maar
vanaf 8 jaar kan hij zien dat er achter het gedrag van een ander (of hemzelf) een bepaalde
bedoeling zit. 

Een kind in groep vier heeft al een behoorlijk concentratievermogen en kan goed focussen op een
activiteit! Daar hebben ze over het algemeen ook heel veel plezier in.

LIFESKILLS

PLANNEN

Ontwikkeling in groep 4


