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Respect! 
Binnenkort is het de week van Respect. Respect is een belangrijke waarde, maar vaak is het voor 
kinderen nog een vaag woord. Respect betekent elkaar accepteren. Hieronder drie tips hoe jij je kind 
respect kan aanleren. 

1. Kinderen hebben het haarfijn door als je niet eerlijk bent of als je zelf niet oprecht bent. 
Wanneer je niet het goede voorbeeld geeft aan je kind, leert het kind aan dat het prima 
is om niet respectvol te zijn. Wanneer jij geen respect hebt voor anderen, bijvoorbeeld 
richting je eigen ouders of als er bezoek over de vloer is, dan zullen zij denken dat het 
toch niet zo belangrijk is. Of ze leren dat je niet voor iedereen respect hoeft te hebben. 

2. Stimuleer je kind om de gevoelens van anderen te begrijpen. Help ze na te denken over 
het effect van een leuke of nare gebeurtenis. Vraag je kind bijvoorbeeld naar zijn of haar 
mening en hoe zij over bepaalde situaties denken. Bijvoorbeeld een ruzie op school of 
een pesterij. Hoe zouden zij zich voelen in de schoenen van een ander? Wat zouden zij 
prettig vinden zo’n situatie. Praat geregeld met je over het thema respect en grijp 
spontane leermomenten aan. 

3. Wij hebben geleerd respectvol te zijn. Het aanleren van nieuw gedrag is voor elk kind 
anders. Het ene kind leert erg snel, en bij een ander kind moet je het vaker herhalen. 
Enkele dingen die voor de hand liggen zijn al vroeg aan te leren, zoals ‘netjes dankjewel 
en alsjeblieft zeggen’ of ‘tegen oudere mensen u zeggen’. Een ander voorbeeld is het 
‘sorry zeggen als je iemand pijn hebt gedaan’, ook wanneer dit per ongeluk is gebeurt. 
Wanneer je hier extra aandacht aan besteed, zal het je lonen! 

Meer weten over respect kijk dan HIER 
 
 

 
_______________________________________________________________________ 
NIET VOOR PUBLICATIE 
Voor de redactie van de nieuwsbrief: 

• Bovenstaande kan geplaatst worden in de nieuwsbrief van de school; 
• Ook op onze website staan in maart deze tips met een doorlink naar meer informatie over dit 

onderwerp (www.cjgml.nl) . 
• Voor vragen en opmerkingen kunt u contact opnemen met Abbey de Barse, Coördinator 
preventie CJG: 088 – 01 05 920 abbey.debarse@cjgml.nl 

https://www.cjgml.nl/pagina/basis-schoolkind/maatschappij-en-samenleving/510808
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