
 

Goed 
gedaan

zodoen we dat

onderhandelen

Als je allebei iets anders wilt:

  Vertel duidelijk wat jij graag wilt en waarom.

  Luister goed naar wat de ander graag wil en waarom.

   Bedenk iets waarmee je allebei (een beetje) tevreden bent.

om de beurt? / van alles wat? / iets heel anders? 

 
geven en nemen 

geven   Geef de ander (een beetje) zijn zin. 

nemen   Zorg dat je zelf (een beetje) je zin krijgt. 

duidelijk zijn

 Zeg wat je wél wilt en leg uit waarom.

Ik

ken jezelf

A

B

roep gewoon: ‘Dát wil ik niet!’ 

Dan vragen ze: ‘Wat wil je dan wél?’ Dat ze dat zélf bedenken! 

hou wel van onderhandelen. 

Ik onderhandel over bedtijd, zakgeld, eten. Mijn moeder wordt er gek van! 

Les 6  Samen spelen en werken

Beste ouder(s)/verzorger(s),

Deze week werken we met Goed gedaan! aan het thema 
‘Samen spelen en werken’. 
Het is belangrijk dat kinderen leren onderhandelen en 
begrijpen dat ze daarbij duidelijk moeten zijn over wat ze zelf 
graag willen en vervolgens moeten geven en nemen. 

In de klas komt het volgende aan de orde: 
•  Wat moet je doen als je samen speelt of werkt. 

–  Vertel allebei duidelijk wat je wilt en waarom. 
–  Bedenk samen hoe het voor allebei leuk is. 
–   Geef de ander (een beetje) zijn zin én zorg dat je zelf 

ook (een beetje) je zin krijgt.

Tips voor thuis 
•  Geef uw kind af en toe de kans om met u ergens over te 

onderhandelen. Zorg dat hij daarbij niet zijn zin doordrijft, 
maar ook rekening houdt met uw wensen. 

•  Zeg ‘daar moet ik eerst eens rustig over nadenken’ als uw 
kind u overvalt met een vraag waar u nooit mee te maken 
hebt gehad en waarover u nog een mening moet vormen. 

•  Onderhandel niet over alles met uw kind. Wees duidelijk 
over het feit dat u de volwassene bent en regels stelt! 
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