Complimentenkaartjes voor de thuisblijfweken
De scholen zijn dicht en onze kinderen zijn thuis. De corona-crisis brengt gezinnen letterlijk
dicht bij elkaar. Dit kan gezellig zijn maar ook stress met zich meebrengen. Ons geduld wordt
als ouder(s) bijvoorbeeld vaker op de proef gesteld en er wordt veel van onze flexibiliteit
gevraagd

. Om een positieve sfeer in huis te bevorderen, sturen we alle ouders

complimentenkaartjes om aan hun kinderen uit te delen. Complimenten hebben een
krachtig positief effect op kinderen, vooral als die gericht zijn op de kleine dingen die
kinderen goed doen (bijvoorbeeld uit jezelf de eerste rekensom proberen te maken of op
een rustige toon om hulp vragen als je iets niet begrijpt). Kinderen groeien van
complimenten en de kans dat kinderen positief gedrag laten zien neemt toe. In deze tijd van
thuisblijven extra belangrijk! Met de complimentenkaartjes op de volgende bladzijde kun u
uw kind thuis ‘betrappen’ op goed gedrag! Doet u mee? Een sterk compliment is:
•

concreet – ‘Lief dat je jouw mooie potloden aan je broertje uitleent’.

•

positief geformuleerd – ‘Jij hebt hard gewerkt aan die sommen, ik ben trots op jou.’

•

gericht op kleine stapjes – ‘Wat fijn dat je direct ging zitten en je laptop aanzette
toen ik je dat vroeg.’

•

onvoorwaardelijk – ‘Je hebt op tijd om hulp gevraagd, goed gedaan.’

Ga de uitdaging aan en geef uw kind deze week iedere dag een kaartje met een compliment
als u uw kind iets goeds ziet doen. Op bladzijde 2 treft u complimentenkaartjes voor de
midden- en bovenbouw aan. Op bladzijde 3 staan kaartjes voor de onderbouw.
Let op! Welk effect heeft het op uw kind als u een kaartje uitdeelt? En op uzelf? Het is
namelijk niet alleen leuk om een compliment te krijgen, maar ook om er één te geven ☺!

1

Fijn dat je ……….. hielp met

Je werkt goed door aan je
opdracht!

---------------------------------------------------------------------------------------

Fijn dat jij meteen deed wat ik
vroeg toen

Fantastisch om te zien dat jij jouw
broertje/zusje hielp bij

---------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------Dank je wel.
Een compliment voor jou, omdat

Ik zie dat je jouw spullen hebt
opgeruimd. Topper!

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Jij vroeg op tijd om hulp! Goed
van jou.

Je hebt hard gewerkt voor
--------------------------------------------------------------------------------------Ik ben trots op jou!

Je bent op het afgesproken tijdstip
met je schoolwerk begonnen.

Een compliment voor jou, omdat

Heel fijn, dank je wel.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Je hebt vandaag hard gewerkt, je
bent een doorzetter!

Een compliment voor jou, omdat
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2

Wat is jouw kamer netjes opgeruimd.
Het is hier erg gezellig.

Wat heb jij vandaag leuk samen
gespeeld met…
--------------------------------------------------------------------------------------Fijn dat jij meteen naar mij luisterde,
toen ik je vroeg om

Wat heb jij goed doorgewerkt, ik ben
trots op jou.

--------------------------------------------------------------------------------------Ik zie dat je na het spelen jouw
speelgoed hebt
opgeruimd.
Super goed dat je zelf je kleren hebt
aangedaan vanochtend!

Topper!

Je hebt goed geoefend met
Dank je wel dat je mij hielp
met………… Dat helpt mij enorm!

--------------------------------------------------------------------------------------Ik vind je een kanjer!

Toen ik je vroeg om
……………………………………….. deed
je dat meteen.
Heel fijn, dank je wel.

Een compliment voor jou, omdat jij
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Een compliment voor jou, omdat
Je hebt goed geluisterd toen
ik....................................................... -----------------------------------------------------------------------------------------------

Wat fijn!
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