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Afspraken maken met kinderen 
Duidelijke afspraak, goed gevoel 
 

 
 
Zowel thuis als op school worden afspraken gemaakt met kinderen. Die afspraken hebben te maken 
met de regels die we samen hebben bedacht en die zijn bedoeld om het samenzijn goed te laten 
verlopen. Thuis heeft u ongetwijfeld een heleboel zaken met goede afspraken geregeld. Denk maar 
eens aan het handen wassen voor het eten, voeten vegen voordat je naar binnen loopt of dat 
iedereen zijn eigen rommel op moet ruimen. 
 
Ook op school zijn er regels gemaakt waar de kinderen zich aan moeten houden. Zo mogen kinderen 
niet zonder te vragen zomaar weglopen uit de klas. Een heleboel regels zijn bovendien bedacht in het 
belang van de veiligheid van het kind. Maar leert u uw kind ook veilig gedrag in het verkeer?  
Eigenlijk is deze opvoeding in het verkeer een verlengstuk van de opvoeding thuis. Neem dus de tijd 
om uw kind uit te leggen dat er verkeersregels zijn zodat iedereen veilig aan het verkeer kan 
deelnemen. Leg uw kind bij elke verkeerssituatie die u samen tegenkomt uit welke regel en welk 
gedrag bij zo’n situatie past. Bijvoorbeeld waarom men op de stoep loopt en niet op de straat. Of 
waarom het een straat recht over moet steken in plaats van schuin. Leg uw kind uit waarom het rechts 
van de weg moet fietsen en niet aan de linkerkant. En ziet u dat uw kind zich in een verkeerssituatie 
niet aan de regel en de afspraak houdt, corrigeer het dan. 
 
Tip 1 
Blijf consequent de afspraken herhalen!  
In het verkeer is het nakomen van afspraken van levensbelang voor uw kind. 
 
Tip 2 
Geef zelf steeds het goede voorbeeld. 

 


