
In dit informatieblad staan allerlei wetenswaardigheden en wordt de aandacht gevestigd op activiteiten die op SG Sint Ursula plaatsvinden. Het infobulletin verschijnt op vastge-
stelde data om de 3 à 4 schoolweken (mits er kopij is), of ad hoc indien nodig. Kopij kan aangeleverd worden bij de eindredacteur, dhr. Ruud Hermans (ruudhermans@ursula.nl). 
De verantwoordelijkheid voor de inhoud berust bij de schoolleiding.
- Items zonder gekleurde achtergrond zijn van algemene aard en relevant voor beide locaties.
- Items met een oranje achtergrond zijn (met name) relevant voor locatie Heythuysen.
- Items met een blauwe achtergrond zijn (met name) relevant voor locatie Horn.
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Sint Ursula

infobulletin voorinfobulletin voor

ouders/leerlingenouders/leerlingen

GESLAAGDEN: GEFELICITEERD! Vanochtend werd de normering voor de centrale examens bekendgemaakt, voor leerlingen, 
ouders én docenten dus een spannende dag. Wij zijn verheugd dat we weer vele leerlingen kunnen feliciteren! De leerlingen 
van vmb-BB/KB blijven nog even in spanning: hun uitslag wordt a.s. woensdag pas bekendgemaakt. LEES VERDER ...

BEWEEGSTIMULERINGSPROJECT. Om de gezondheid te verbeteren op Sint Ursula zijn wij (stagiaires LO) aan de slag gegaan 
met een beweegstimuleringsproject. Tijdens dit project zijn we aan de slag gegaan met een probleem dat zowel landelijke als 
regionaal speelt, namelijk dat 50% van de Nederlanders lijdt aan overgewicht. LEES VERDER ...

CIJFERRAPPORT LEERJAAR 1 EN 2 (locatie Heythuysen). Voor de 2e periode van dit schooljaar zal geen cijferrapport 
worden uitgegeven voor de leerlingen van leerjaar 1 en 2. De belangrijkste reden hiervoor is dat de cijfers zoals gerapporteerd 
in Magister tijdens periode 2, door corona, op zeer veel verschillende manieren tot stand zijn gekomen. LEES VERDER ...

ACTVITEITENDAGEN (locatie Heythuysen). Op 2, 3 en 4 juni stonden de activiteitendagen gepland in Heythuysen. De leer-
lingen kregen diverse workshops en gastlessen aangeboden, onder andere op het gebied van theater, cultuur en social media. 
In dit bulletin zijn wat verslagen van diverse activiteiten opgenomen. LEES VERDER ...

BEROEPENAVOND (locatie Horn). In het nieuwe schooljaar zal op donderdag 7 oktober 2021, na vier zeer succesvolle edi-
ties, weer een beroepenavond plaatsvinden voor de leerlingen van 4-5 havo en 4-5-6 vwo. In de vorm van speeddaten krijgen 
de leerlingen de mogelijkheid kennis te maken met diverse beroepen op HBO- en WO-niveau. LEES VERDER ...

NIEUWS VAN HET CJG. De CJG Tip van de maand gaat deze keer over ‘creativiteit’. Sommige jongeren zijn van zichzelf al 
heel creatief, maar andere hebben misschien een steuntje in de rug nodig om te leren om out of the box te denken. Er worden 
tips gegeven om creativiteit bij jongeren te stimuleren. LEES VERDER ...

DAAR DOE IK HET VOOR! Sinds maandag gaan alle leerlingen in Heythuysen en Horn weer vijf dagen per week naar school. 
Zij hoeven onderling geen 1,5 meter afstand meer te houden. Om de volledige heropening van de scholen zo veilig mogelijk 
te laten verlopen, heeft de overheid voor alle leerlingen en medewerkers zelftesten ter beschikking gesteld. LEES VERDER ... 

Boekenfonds locatie Heythuysen: het boekenfonds is elke dinsdag het 5e lesuur geopend. Inloop is dan mogelijk op de docentenwerkplek.
Boekenfonds locatie Horn: het boekenfonds is elke dinsdag en vrijdag aansluitend aan het 7e uur (van 14.45 tot 14.55) uur geopend.

belangrijke data

Op onze website vindt u de actueleOp onze website vindt u de actuele

JAARPLANNER. JAARPLANNER. 
Klik hier om deze in te zien.Klik hier om deze in te zien.

BEVORDERING 2020-2021 (M.U.V. BRUGKLASSEN (locatie Horn). Bij de overgangsvergadering zal een leerling die niet 
aan de overgangsnorm (zichtbaar in de schoolgids) heeft voldaan, worden besproken en zal het perspectief leidend zijn. De 
overgangsvergadering beslist of een leerling doubleert, afstroomt of bevorderd wordt. LEES VERDER ...

NOTULEN VERGADERING MEDEZEGGENSCHAPSRAAD. 
Ter informatie: via DEZE LINK zijn de vastgestelde notulen van de MR-vergadering van maart 2021 in te zien.

mailto:?subject=
https://www.ursula.nl/jaarplanner/
https://calendar.google.com/calendar/u/0/r?cid=soml.nl_jq0460ha3b7au7nekpvvc23008@group.calendar.google.com
https://calendar.google.com/calendar/u/0/r?cid=soml.nl_6u1r59728upogohuf2tv516fd8@group.calendar.google.com
https://drive.google.com/file/d/1TE86I7gitW8Ktn9oimyeG982Dcb6AAh8/view?usp=sharing
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GESLAAGDEN: GEFELICITEERD!

Vandaag is het voor veel examen-
leerlingen vmbo-gt/havo/vwo een 
spannende dag: de dag van de 
uitslag! Vanochtend werd de nor-
mering voor de centrale examens 
bekendgemaakt, dus werd er op 
alle middelbare scholen in Neder-
land driftig gerekend. Geslaagd of 
niet geslaagd, dat was vanochtend 
de vraag.

Wij zijn verheugd dat we vandaag 
vele leerlingen kunnen feliciteren 
met het behalen van hun diploma. 
Heel knap om dat in deze vreem-
de tijd voor elkaar te boksen!

Een heel bijzonder (examen)jaar 
wordt ook bijzonder afgesloten: 
met drie tijdvakken in plaats van 
twee. Zoals wellicht al bekend, 
mogen leerlingen hun examens 
dit jaar namelijk spreiden. Dat be-

tekent dus dat de hier vermelde 
slagingspercentages onder voor-
behoud zijn. Er zijn nog diverse 
kandidaten die in tijdvak 2 en 3 
aan de bak moeten, dus wij willen 
op deze plaats hun heel veel suc-
ces toewensen.

Ook zien jullie nog vraagtekens 
staan bij de basis- en kaderbe-
roepsgerichte leerweg van het 
vmbo. Deze leerlingen hebben 
de examens digitaal gemaakt en 
de normering voor die examens 
wordt pas woensdag 16 juni ge-
publiceerd. Nog even nagelbijten 
voor onze BB-/KB-leerlingen dus!

Voor de leerlingen die vandaag 
wel al heuglijk nieuws te horen 
gekregen: nogmaals een dikke 
proficiat. Geniet ervan, jullie heb-
ben het verdiend!
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DAAR DOE IK HET VOOR!

Sinds maandag gaan alle leerlingen in Heythuysen 
en Horn weer vijf dagen per week naar school. Zij 
hoeven onderling geen 1,5 meter afstand meer te 
houden. 

Om de volledige heropening van de scholen zo veilig 
mogelijk te laten verlopen, heeft de overheid voor 
alle leerlingen en medewerkers zelftesten ter be-
schikking gesteld. Deze testen worden op school in 
de klas uitgedeeld. Als een leerling door afwezig-
heid geen testen heeft ontvangen, kunnen deze in 
Heythuysen aan de balie en in Horn in lokaal b010 
(maandag om 10 uur, dinsdag om 10.45 uur) worden 
afgehaald.

Om het belang van de testen te onderstrepen is de 
overheid een campagne gestart, Daar doe ik het voor. 
Ook is er voor ouders een speciale website waar alle 
informatie over de zelftesten te vinden is: 
https://oudersenonderwijs.nl/zelftesten/

BEWEEGSTIMULERINGSPROJECT 
Om de gezondheid te verbeteren op Sint Ursula zijn wij 
(stagiaires LO) aan de slag gegaan met een beweeg-
stimuleringsproject. Tijdens dit project zijn we aan de 
slag gegaan met een probleem dat zowel landelijke als 
regionaal speelt, namelijk dat 50% van de Nederlan-
ders lijdt aan overgewicht. 

Na onderzoek te hebben gedaan zijn we erachter ge-
komen dat hiervoor drie mogelijke oorzaken zijn:
●	 slechte voeding, 
●	 te weinig fysieke activiteit,
●	 te veel sedentair gedrag (zitgedrag). 

Ons project zal zich met name richten op de laatste 
oorzaak: sedentair gedrag. 

Het beweegstimuleringsproject bestaat uit drie onder-
delen. We starten met het bieden van een informatie-
ve kennisclip tijdens de mentorles op school. Aanslui-
tend wordt er een quiz gehouden met vragen die gaan 
over deze kennisclip. Tenslotte gaan we de leerlingen 
van hun stoel afkrijgen door middel van BEWEEG- 
BINGOKAARTEN! Deze kaarten worden maandag 21 
juni uitgedeeld door de mentoren. Vervolgens krijgen 
de leerlingen tot vrijdag 25 juni de tijd om zoveel mo-
gelijk opdrachten van de bingokaarten af te strepen. 
Op 25 juni leveren de leerlingen dan de bingokaar-
ten in bij hun mentor. Sommige opdrachten kunnen 
op school uitgevoerd worden en sommige opdrachten 
worden thuis uitgevoerd. Alle opdrachten hebben zelf-
de doel: het zitgedrag verminderen!  

Veel succes! 

TERUG NAAR INHOUD

https://oudersenonderwijs.nl/zelftesten/
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CIJFERRAPPORT LEERJAAR 1 EN 2 (locatie Heythuysen)

Voor de 2e periode van dit schooljaar zal geen cijfer- 
rapport worden uitgegeven voor de leerlingen van 
leerjaar 1 en 2.

De belangrijkste reden hiervoor is dat de cijfers zoals 
gerapporteerd in Magister tijdens periode 2, door coro-
na,  op zeer veel verschillende manieren tot stand zijn 
gekomen (van het geheel op school volgen van onder-
wijs tot geheel thuisonderwijs volgen en alle mogelijke 
varianten die we hebben meegemaakt). 

Deze situatie vraagt om nuancering. De door leerlingen 
behaalde cijfers middelen tot een eindcijfer is daarbij 
niet het juiste instrument om een totaalbeeld te krij-
gen van de ontwikkeling van onze leerlingen.  

We kiezen er daarom voor de 2e periode geen cijfer-
rapport te laten uitgaan aan het einde van het jaar, 
maar met een “aangepast rapport” te werken om tot 
een genuanceerd totaalbeeld te komen.

Het uitgangspunt van dit aangepast rapport wordt het 
ontwikkelingsperspectief van de leerling (op welk ni-
veau verwachten we dat de leerling zijn of haar diplo-
ma zal halen). Op basis van het ontwikkelperspectief 
zullen vakdocenten hun visie geven over de geleverde 
prestaties en de kans van slagen voor het komende 
leerjaar. 

De belangrijkste informatie op een rij:
●	 De losse cijfers die zijn behaald in periode 2 heb-

ben allen een op zichzelf staande waarde. Deze 
cijfers worden meegenomen in het proces om tot 
een oordeel te komen over het volgen ontwikkel-
perspectief. Het geeft ons de kans om de context 
waarin de cijfers zijn behaald mee te nemen in 
onze overwegingen.

●	 De vakdocent beoordeelt elke leerling d.m.v. 
O/V/G. De beoordeling gaat over de geleverde 
prestaties m.b.t. de vakinhoud in relatie tot de 
kans van slagen voor het komende schooljaar. 
Deze beoordeling vervangt het cijfer periode 2 en 
het eindcijfer op het rapport. 

●	 Indien de beoordeling een onvoldoende (O) is, 
schrijft de vakdocent in Magister opbouwen-
de feedback die de mentor kan gebruiken in het 
mentorrapport. 

●	 De vakdocent beoordeelt ook de inzet/werkhou-
ding en huiswerk in Magister. Dit komt ook op het 
aangepaste rapport  te staan.

●	 Tijdens een tussentijds meetmoment in week 23 
zal de mentor telefonisch contact opnemen met 
ouders van leerlingen van wie de geleverde pres-
taties afwijken van het ontwikkelperspectief (zo-
wel positief als negatief).

Inhoud aangepast rapport

Inhoud rapport:
* Periode 1    -> cijfer       
* Periode 2/Eindbeoordeling  -> OVG 
* Huiswerk (HW)  -> OVG
* Werkhouding (WH)  -? OVG

Inhoud mentorrapport:  
* Sociaal welbevinden en functioneren van de leerling
* Vakinhoudelijke feedback vakdocenten

TERUG NAAR INHOUD
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THEATERGROEP ‘ZWERM’ PRESENTEERT ‘INCONTROL’ 
Op woensdag 2 juni hebben alle derdejaarsleerlingen de 
voorstelling InControl gezien. Het theaterstuk duurde 60 
minuten en ging over alcohol-, drugs- en gameverslaving. 
De leer-lingen namen actief deel, aangezien er aan het eind 
van de voorstelling een interactieve nabespreking volgde. 

Leerlingen namen een standpunt in over een stelling en er 
werd naar diverse meningen gevraagd. Zodoende ontdekten 
de leerlingen dat het gedoogbeleid toch iets anders in elkaar 
zat dan zij in eerste instantie dachten. Het was erg leuk en 
leerzaam!

TERUG NAAR INHOUD

CULTUURWORKSHOPS ACTIVITEITENDAGEN
Afgelopen donderdag hebben tijdens de activiteitendagen 
o.a. de cultuurworkshops plaatsgevonden voor de derde-
jaarsleerlingen. Leerlingen konden van tevoren op basis van 
inschrijving kiezen uit een viertal workshops. De leerlingen 
waren ingedeeld in het ochtend- of middagdeel.

De leerlingen konden uit de volgende workshops kiezen:
●	 Stencil graffiti, hierbij maakten de leerlingen onder be-

geleiding eerst zelf een sjabloon met een afbeelding 
en/of een ‘slogan’ of motto, dit werd vervolgens uitge-
sneden en op kartonnen ondergronden gespoten met 
spuitbussen.

●	 Grimeren/wonden maken: de leerlingen kregen tekst 
en uitleg over schminken, grimeren, kleurgebruik enz. 

Vervolgens gingen ze bij zichzelf aan de slag met het 
maken van ‘film- of theaterverwondingen’. Deze ‘won-
den’ waren soms niet van echt te onderscheiden.

●	 3D-pen tekenen: na een korte instructie gingen de 
leerlingen aan de slag met een soort ‘mobiele 3d-prin-
ter’. Ze konden gebaseerd op een voorbeeld of hun 
eigen fantasie een klein 3d-kunstwerk maken.

●	 Theatersport: na een lichte ‘warming up’ gingen de 
leerlingen aan de slag. Ze werden uitgedaagd om di-
verse zaken uit te beelden en te improviseren in de stijl 
van ‘de Lama’s’.

 Op de bijgevoegde foto’s staan enkele resultaten.
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GASTLES LEERJAAR 2
JONGEREN EN MODERNE MEDIA

Op vrijdag 4 juni vond er 
een hele interessante work-
shop plaats op school voor 
leerjaar 2. Deze gastles 
werd verzorgd door Lei Seu-
ren van Adviesbureau Lei 
Seu-ren en Wendy van Ge-
stel van Praktijk 2coaches. 
De gastles begon over social 
me-dia ‘vroeger’ en MSN en 
Hyves kwamen ter sprake. 
De moderne social media, 
zoals Snapchat en Tiktok, 
werden daarna besproken.

Social media nemen een 
belangrijke plaats in in het 
leven van de jeugd. Deze 
worden vaak voor posi-
tieve doeleinden gebruikt, 
maar niet altijd. Tegen-
woordig zijn er ook helaas 
steeds meer slachtoffers 
van ongewenste praktijken 
die op social media plaats-
vinden. Deze slachtoffers 
hebben het vaak zelf fout 
aangepakt. Een belangrijke 
vraag daarbij is: wat plaats 
je wel en wat plaats je niet 
op social media? Er wordt 
namelijk veel gezocht naar 
accounts en foto’s van kin-

deren. Deze accounts zijn 
interessant voor mensen 
met verkeerde bedoelingen. 
Tip: zet je account op privé! 

In de korte film ‘Waar is 
Kris?’ zien we mensen op 
bezoek komen bij Kris om-
dat hij zijn adres kenbaar 
heeft gemaakt. De leerlin-
gen zien welke vreemde ta-
ferelen dit bij hem thuis op-
leverde. Ben dus voorzichtig 
met wat je op social media 
post en wie je vertrouwt als 
je online contact maakt.
 
Vroeger kreeg je een waar-
schuwing van thuis uit: niet 
meegaan met iemand als 
je het niet vertrouwt! Die 
kinderlokker op straat heeft 
zich verplaatst naar het in-
ternet. Dit noem je groo-
ming. De volwassene heeft 
meestal maar een doel: 
seks. Hij doet zich anders 
voor op internet. Spreekt hij 
of zij wel de waarheid?
 
Al met al genoeg stof om 
over na te denken.

Iets om over te praten...
Lei Seuren gaf nog enkele tips voor thuis: interessante 
gespreksstof om als ouders met de kinderen te bespreken.
• Zet je Instagram-/Facebook-/TikTok-account op 

privé
• Kijk naar de volgers die je toevoegt. Ken je deze 

personen?
• Hoe meer volgers, hoe groter het risico dat je 

mensen niet kent.
• Kijk goed naar je profielfoto. Ben je (te?) goed 

herkenbaar (voor mensen met slechte bedoelin-
gen)

• Hoe sta je op profielfoto, hoe ben je gekleed?
• Gebruik geen foto van iemand anders als pro-

fielfoto. 
• Let op welke informatie je op sociale media deelt 

met anderen (bijv. ‘dit weekend gaan we naar de 
Efteling’, ‘vanavond moet ik trainen’).

• Weet bij het plaatsen van video’s dat de hele we-
reld die video’s eventueel kan zien.

• Zet geen privé-informatie op de video’s.
• Zet geen strafbare feiten op de video’s.
• Kijk goed naar de achtergrond van de video’s. 

Verklapt de achtergrond jouw hobby, passie etc? 
Staat er niets ‘raars’ op?

• Als buitenstaanders je video leuk vinden, je op-
hemelen hoe knap dat je bent en dan in privéchat 
uitnodigen: ben dan alert. Hebben ze goede be-
doelingen?

• Een video op YouTube is na 2 seconden al ge-
deeld en gekopieerd.

• Er wordt veel gelogen op internet, om leeftijd, 
afkomst, gender.

• Het maken van afspraakjes via sociale media kan 
leuk zijn, maar doe het veilig:

• 1. Vraag om een foto
• 2. Vraag om een tweede foto
• 3. Facetime/skypen/beeldbellen: vraag om be-

wegend beeld
• 4. Vraag iets raars, om te bewijzen dat de per-

soon ook echt degene is die op de foto staat. Laat 
bijvoorbeeld een selfie maken met een soeplepel 
binnen 2-3 minuten 

• 5. Foto’s terugzoeken op internet; kijk of dit 
matcht met de verstrekte gegevens (bijv. d.m.v. 
google reverse image search of tineye.com)

• Telefoon niet meenemen naar bed:
• Gevaar ontbranding (onder kussen of dekens)
• Activiteit in groepsapps ‘s avonds en ‘s nachts
• Netflixen ‘s nacht. 
• Later slapen, minder nachtrust
• Beschikbaarheid camera i.v.m. sexting
• Regelmatig meekijken in telefoon i.v.m. sexting, 

cyberpesten
• Zorg voor een moeilijk wachtwoord dat niet te 

raden is. Denk aan het afwisselen van hoofd- en 
kleine letters, cijfers, symbolen. Of maak een 
lange zin. Bijvoorbeeld “Ik ga elke dag graag naar 
school “. Eventueel af te korten tot IgEdGnSi26. 
De i staat dan voor Instagram en 26 een wille-
keurig getal bijv. leeftijd, huisnummer etc. Maak 
aparte wachtwoorden voor aparte accounts.

Lei Seuren in actie!

TERUG NAAR INHOUD
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BEROEPENAVOND (locatie Horn)
In het nieuwe schooljaar zal op donderdag 7 ok-
tober 2021, na vier zeer succesvolle edities, weer 
een beroepenavond plaatsvinden voor de leerlin-
gen van 4-5 havo en 4-5-6 vwo. In de vorm van 
speeddaten krijgen de leerlingen de mogelijkheid 
kennis te maken met diverse beroepen op HBO- 
en WO-niveau. 50-70 professionals presenteren 

die avond hun beroep en delen hun kennis met 
de leerlingen. Houd het informatiebulletin en Ma-
gister goed in de gaten! Bent of kent u iemand 
met een interessant beroep, stuur dan alvast een 
e-mail naar focus.op.beroep@gmail.com.
 
Werkgroep Focus op Beroep!

TERUG NAAR INHOUD

TERUG NAAR INHOUD

BEVORDERING LOCATIE HORN M.U.V. BRUGKLASSEN 2020-2021

In de situatie waarin we nu noodgedwongen zijn be-
land, is de mentor degene die een compleet beeld 
vormt betreffende de ontwikkeling van de leerlingen 
van zijn mentorklas, uiteraard met input van vakdo-
centen, leerlingcoördinator, ouder(s)/verzorger(s) en 
leerling. De mentor volgt de voortgang, maar probeert 
daarnaast ook zicht op de inzet en thuissituatie te krij-
gen. De leerlingen bij wie de bevordering niet vanzelf-
sprekend is, begeleidt hij/zij waar nodig en biedt de 
juiste (extra) ondersteuning aan. Zie laatste tussen-
kopje voor extra ondersteuning.  

Overgangsvergadering en adviezen 
Bij de overgangsvergadering zal een leerling die niet 
aan de overgangsnorm (zichtbaar in de schoolgids) 
heeft voldaan, worden besproken en zal het perspec-
tief leidend zijn. De overgangsvergadering beslist of 
een leerling doubleert, afstroomt of bevorderd wordt.  

Communicatie
De leerlingen en ouder(s)/verzorger(s) hebben op 10 
februari jl. een voorlopige tussenstand ontvangen en 
konden zich inschrijven voor de ouderavonden op 2 en 
4 maart. Hier zijn ouder(s)/verzorger(s) geïnformeerd 
over de voortgang van hun zoon/dochter. 

De vakdocent zorgt gedurende het schooljaar dat alle 
belangrijk informatie m.b.t. een leerling aan de men-
tor wordt doorgegeven. De mentor zorgt dat alle be-
langrijke informatie (inclusief de belangrijke informatie 

vanuit de vakdocenten) wordt gedeeld met ouder(s)/
verzorger(s).

Extra ondersteuning schooljaar 2020-2021 
• Het (telefonische) contact met ouder(s)/verzor-

ger(s) en leerling over (extra) ondersteuning loopt 
via de mentor.

• Op 9 februari zijn de extra TeacherLabs (hulples-
sen) gestart in de onderbouw. Leerlingen konden 
zich hiervoor inschrijven via een Google Form dat 
per mail naar ouder(s)/verzorger(s) en leerlingen is 
verzonden. 

• In november zijn er bijspijkerlessen gestart voor 
een aantal vakken in de bovenbouw havo/vwo. 

• De mentorles biedt ruimte aan mentoren om leer-
lingen die extra ondersteuning nodig hebben of 
waar zorg om is, te spreken. 

• Leerlingen kunnen bij het leren leren, plannen en 
organiseren gebruik maken van ondersteuning van 
mentoren. 

• Sinds de start van dit schooljaar kunnen leerlingen 
tegen een vergoeding vakinhoudelijke bijles krijgen 
van andere leerlingen voor bepaalde vakken. 

• Waar een leerling veel zorg en ondersteuning 
vraagt van de mentor, wordt indien nodig gezorgd 
voor aanvullende ondersteuning in overleg met de 
leerling- en zorgcoördinator. 

• Leerlingen die het moeilijk vinden om thuis te 
werken, kunnen dagelijks worden opgevangen op 
school. 

mailto:focus.op.beroep%40gmail.com?subject=


Infobulletin voor ouders/leerlingen  -  editie 16  -  10 juni 2021  -  schooljaar 2020/2021

Pagina 8 van 8Sint Ursula

 CJG TIP VAN DE MAAND

Creativiteit
Waar de ene tiener erg creatief is, moet de ander er iets meer werk in steken. 
Vaak denken wij bij creativiteit aan tekenen en knutselen, maar er komt meer om 
de hoek kijken. Een creatief proces gaat over experimenteren en onderzoeken. Als 
je out of the box wil denken, moet je soms ook buiten de lijntjes kleuren. Hier drie 
tips om creativiteit een boost te geven:
 
1) Creativiteit kan zich op verschillende manieren ontwikkelen, zo kun je als ou-

ders bijvoorbeeld ook creativiteit stimuleren in het oplossen van problemen of 
in het beargumenteren van bepaalde overtuigingen. Ga gesprekken en discus-
sies met je tiener aan. Door vragen te stellen als: ‘interessant, hoe kom je bij 
deze gedachte/conclusie?’ en ‘wat zou je doen als…’ stimuleer je tegelijkertijd 
het denkvermogen en de creativiteit van je tiener. Door open vragen te stel-
len, je eigen argumenten en overwegingen te delen en de logica van je tiener 
te (h)erkennen zal hij/zij leren innovatief denken en redeneren.

2) Laat je tiener meedenken over verschillende onderwerpen die in het gezin 
spelen. Waar gaan we deze zomer op vakantie? De auto moet vervangen wor-
den, welke moet dit worden? En waarom? Hoe kunnen we duurzamer leven? 
Hoe kan de tuin worden verbeterd?

3) Laten vervelen, hoeft niet vervelend uit te pakken! Soms hoef je je tiener niet 
altijd te vermaken en is het goed om dit even los te laten. Creëer momenten 
waarop er even helemaal niets hoeft te gebeuren. Dit betekent ook dat ze 
soms even moet stoppen met hun vaste activiteiten zoals gamen of bezig zijn 
met hun telefoon. Het bedenken van een nieuwe activiteit over wat je wil 
gaan doen, prikkelt namelijk ook de creativiteit. En ja, ze kunnen daardoor 
even vervelend reageren, maar ze zullen uiteindelijk zichzelf wel oppakken om 
iets te gaan doen.

 
Wil je meer weten over creativiteit of hoe je bijvoorbeeld een talent kunt onder-
steunen? Kijk dan HIER.

TERUG NAAR INHOUD

https://www.opvoeden.nl/talent-hebben-721/
https://www.opvoeden.nl/talent-hebben-721/

