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Een woordje
voor jou
Ben jij een pubermoeder en wil jij bijdragen aan een zorgeloze
schoolperiode van je tiener? Dan mogen wij jou feliciteren! Dan
heb je het allerbeste met je tiener voor. En wist je dat ouders met
een grote betrokkenheid in de puberteit tieners een grote kans
van slagen geven om succesvol de schoolperiode te doorlopen? Uit
onderzoek blijkt namelijk dat veel pubers te maken hebben met
(huiswerk)stress bij het ontbreken van ouderbetrokkenheid.
Als ouder heb je een droom. Je wilt je kind positief opvoeden
met een eigen verantwoordelijkheidsgevoel en zelfstandigheid. Je
wilt dat je kind vrolijk opgroeit, goed in zijn/haar vel zit, gelukkig
is en probleemloos door het leven gaat. En als het even kan wens
je dat jullie een fijne puberteit samen hebben. Je bent niet voor
niets moeder geworden: jouw moederrol wil je positief invullen
met veel liefde, gezelligheid, rust en groei voor je kind.
In de praktijk blijkt dat niet iedere pubermoeder probleemloos
de puberteit doorstaat. Veel moeders doen keihard hun best,
krijgen toch de deksel op de neus en ruziën veel met de tieners.
Ze bereiken maar kleine stapjes en lopen leeg als het gaat om
energie en inzet bij huiswerk maken. De positieve energie die
ze hadden aan de start maakt plaats voor zorgen en stress. Hun
droom verandert langzaam in een nachtmerrie.
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Wij hebben ook die worsteling gekend. Als pubermoeders
(Angelique heeft 2 zonen en Petra heeft 1 zoon) wilden wij onze
sportieve jongens, positief opvoeden, vrijheid geven en ze laten
weten dat ze goed zijn zoals ze zijn. Er zijn momenten geweest
waarin het een hele struggle was. De puberteit ‘doet soms rare
dingen met ze’. Die hormonen gieren door hun lijf en waar ze
vroeger lief, aanhankelijk waren en goed luisterden, werden het
nu mannetjes die vooral niet veel wilden delen met en weten van
hun mama. We voelden ons alleen.
Toch voelden we die sterke drive om ons ideaal te verwezenlijken. We vroegen ons af op welke manier we konden bijdragen
aan onze droom voor onze boys. We besloten om ze te gaan
helpen met school en er ‘gewoon’ voor ze te zijn. We maakten
planners, gaven ze overzicht en zagen dat het rust bracht. We zagen direct het resultaat: De schoolperiode is succesvol. Elke keuze
die we maakten was een logisch vervolg op het verkrijgen van rust
en overzicht. Elke stap die we maakten leidde tot meer inzichten.
Nu weten we dat bijdragen aan een zorgeloze schoolperiode
vraagt om standvastigheid. Als je je ideaal voor je kind volgt, je
medewerking en betrokkenheid inzet dan zie je meteen resultaat.
Je krijgt een vrolijke tiener! En het belangrijkste is: jullie band
versterkt, je geeft je tiener vertrouwen, er is rust en overzicht!
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Maar hoe krijg je het voor elkaar om als pubermoeder met een
droom je kind succesvol de schoolperiode te laten doorlopen?
Het goede nieuws is dat je vanuit je kernwaarde, een liefdevolle
moeder zijn, enorm op weg bent om je kind succesvol de puberteit te laten doorlopen. Daarnaast is het belangrijk te weten welke stappen je moet zetten en welke acties jij moet ondernemen
om jouw wens werkelijkheid te zien worden zodat jullie samen de
puberteit zorgeloos doorstaan en je kind opgroeit tot een mooi
persoon.
Met dit e-book willen wij jou helpen om een belangrijke stap
te zetten in het bereiken van jouw droom. Want wij gunnen het
elke pubermoeder die haar tiener een zorgeloze schoolperiode wil
bezorgen om het te laten slagen!
Dit e-book bevat veel tips en inspiratie waarmee je direct aan
de slag kunt. Ook staan er verhalen in waar je misschien even
over moet nadenken. Maar je zult er echt profijt van hebben.
Als je de 3 geheimen kent waarmee je je droom voor je kind
kunt realiseren, en ze gaat toepassen, dan zal jouw kind een
zorgeloze schoolperiode beleven waarin ruimte is voor ontwikkeling, zelfstandigheid en vrijheid.
Wij wensen je héél veel inspiratie!!

Petra & Angelique
4
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wanneer ben je de
ideale pubermoeder?
De ideale pubermoeder, wanneer ben je dat? Dat is natuurlijk
voor iedereen anders. Iedereen heeft zijn eigen
idealen, gedachten, ideeën en overtuigingen. Maar voor ons ben je
een ideale pubermoeder wanneer je je kind liefdevol wilt ondersteunen, betrokken bent maar ze toch voldoende vrijheid geeft.
Ze positief opvoedt en gelooft in de kracht van het kind.
Vanuit je droom weet je dat jouw hulp bijdraagt aan een zorgeloze puberteit. Je begrijpt goed dat het niet direct allemaal vlotjes
zal verlopen, dat er heus wel reuring zal zijn en soms een strijd,
maar jouw houding brengt wel iets in beweging. Vanuit je rol als
pubermoeder realiseer je je dat. Je bent positief, hands-on, denkt
buiten de kaders, zoekt naar mogelijkheden, praktisch ingesteld
én je bent je bewust van het feit dat elk kind anders is. En vooral
dat dat laatste okay is.
Met SKUR hebben wij onze idealen gevolgd. Onze kinderen durven
stappen te zetten, keuzes te maken, te luisteren naar hun hart én
daarbij hebben ze geleerd om zelf overzicht te creëren, wat hen
enorm veel rust heeft opgeleverd. We kunnen onze kinderen op
een positieve manier opvoeden.

Follow your dream: de oudste zoon van Angelique had een droom
en heeft zijn hart gevolgd. Hij wil graag ijshockey spelen en daar
heel erg goed in worden. Toen hij de mogelijkheid kreeg om op
15-jarige leeftijd school en sport te combineren én op eigen benen te gaan staan in Zweden deed hij dat. Hij werd aangemeld op
een Hockeyschool in Zweden en ging in een gastgezin wonen. Een
jaar later bleek het zo goed te bevallen dat hij zijn hele middelbare school in Zweden zal afronden en vanaf zijn 16e zelfstandig
woont. Dat maakte hem op zeer jonge leeftijd zelfstandig, met
een groot verantwoordelijkheidsgevoel en vertrouwen in zichzelf.
Hij volgde zijn hart!
Tussenjaar: Petra vertrok voor een jaar met haar gezin naar
Zweden. Haar zoon had heel hard gewerkt voor zijn middelbare
school-diploma dus die kon wel een break gebruiken. En op deze
manier ook een extra jaar creëren om na te denken over de vervolgopleiding. Hij kon nieuwe ervaringen opdoen, nieuwe school,
vreemde taal leren, nieuw ijshockeyteam en groeien als mens.
Het zijn overwinningen en veel nieuwe ervaringen.
Bijbaantjes: de jongste zoon van Angelique wil veel. Hij beseft
dat daarvoor middelen beschikbaar moeten zijn en heeft drie bijbaantjes. Hij werkt er hard voor, is daarnaast een kei in huiswerkplanning en overziet zijn schema’s. Daarnaast kreeg hij, een
beetje ter compensatie voor het vertrek van zijn broer naar Zweden, een hond uit het asiel.Voorwaarde was: het is jouw hond,
jij verzorgt hem en laat hem uit. En dat doet hij trouw elke dag,
zonder gemopper.

Ze doen het toch maar
mooi allemaal!
©SKUR
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Van droom naar succesvol
schooljaar
Heb jij een mooie droom? Maar lukt het je niet. Zit je vast in de
vicieuze cirkel van ergernis, boos zijn, positief zijn, moedeloos
zijn? En vraag jij je af hoe je dat doorbreekt zodat je je droom
ook echt waar kunt maken en je kind zorgeloos de puberteit
door komt én jij ook?

stap 1

Of je nu moeder bent van een groep 8-er, brugklasser of 2e- /
3e jaars middelbare scholier het is belangrijk om aandacht te
besteden aan jouw idealen qua opvoeding: jouw basis. Dat kost
tijd en energie, maar je zult zien dat het je heel veel gaat opleveren. En dat het je veel vreugde gaat geven en de relatie met je
kind ten goede komt.
Op die basis bouw je aan je relatie met je kind. Dit stevig fundament moet ervoor gaan zorgen dat het je gedurende lange
tijd voldoening, vreugde en een happy kid gaat opleveren. Een
droom alleen is niet voldoende. Er is volharding en steun voor nodig. Jouw hulp zal je tiener inspireren en motiveren om huiswerk
te maken, door te zetten en in zichzelf te geloven. Het is belangrijk dat je van jouw droom een basis creëert zodat jouw kind succesvol de schoolperiode doorkomt.
Lees gauw verder en ontdek wat de 3 geheimen zijn om je puber een succesvolle en zorgeloze schoolperiode te bezorgen!
Maar ook jezelf :)
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stap 2
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geheim 1:
jouw kracht als moeder
Weet jij waarom je denkt en doet zoals je denkt en doet? Waarom ben je moeder geworden? En waarom handel je zoals je
doet?
In de waan van de dag, met de drukte rondom gezin, werk,
school, familie en vrienden, houd je je waarschijnlijk niet bezig
met dit soort vragen. Jouw denken en handelen is een gewoonte
geworden. Je zult vooral veel bezig zijn met het dagelijkse reilen
en zeilen, ballen in de lucht houden, kartrekker zijn en zorgen dat
alles in het gezin hobbelt.
Een happy pubermoeder is een mama die zich happy voelt met
haar gezin, die blij is met hoe iedereen zich voelt, lekker in
zijn/haar vel zit en weet hoe ze dit creëert. Zij weet namelijk
WAAROM ze doet wat ze doet. Ze is zich bewust van het effect van
haar handelen en haar gedrag op de kinderen.
Het helder hebben van je WAAROM levert je veel voordelen op:
• Je hebt een eigen visie over opvoeding
• Het maakt je duidelijk en transparant voor je kind(eren)
• Je bent in staat je kind(eren) de juiste begeleiding te geven
• Je bent niet bang om je kwetsbaar op te stellen
• Je inspireert je omgeving
• Mensen willen graag bij jou zijn
• Je accepteert je kind(eren) zoals ze zijn en ziet de positieve
kanten van de karakters
• Het maakt je hands-on en kan issues aanpakken
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Wij zijn er van overtuigd dat iedere mama een WAAROM heeft.
Alleen ligt die soms verscholen, omdat je meestal op de automatische piloot draait. En reactief reageert in plaats van proactief.
Weet jij wat jouw kernwaarden zijn voor wat betreft opvoeding,
sta je stil bij het effect van jouw gedrag en handelen op je kinderen, wat vind je van vrijheid, verantwoordelijkheid en zelfstandigheid bij je kind(eren)?
Ons eigen WAAROM hebben we stukje bij beetje ontdekt. Het
begon bij ons met positief opvoeden. Bewust zijn van de impact
die wij op onze kinderen hebben. Hoe zie je iets positiefs als iets
negatiefs gebeurd? Hoe ga je om met tegenslagen? We hebben
zelfs een training gevolgd om vanuit positiviteit kinderen te laten
opgroeien. Hoe heerlijk was dat! En wàt een eye-opener hoe simpel de oplossingen soms zijn.
Door onze eigen ontwikkeling van mama naar pubermoeder
hadden wij zelf ondervonden wat een impact positief opvoeden heeft. En dat gunnen we elke (puber)mama! Wij willen dat
pubermama’s happy zijn, lastige situaties aan kunnen en dat er
wederzijds respect is met hun tieners.
Toen wij ons WAAROM helder hadden, had dat direct impact.
We gingen de kinderen positief benaderen, lieve kaartjes geven,
stimuleren, het zelf laten doen, laten meehelpen in het gezin,
helpen met het creëren van overzicht in de stortvloed van huiswerk die ze overvalt op de brugklas. En het was zichtbaar! We kregen enorm veel reacties van andere mama’s die zeiden “ja maar
bij jullie kan dat”, “Jullie kinderen doen dat gewoon” of “Bij jou
lukt dat altijd allemaal”.
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De zelfstandigheid en rust van de kinderen viel iedereen op.
Het feit dat ze vroeg op eigen benen kunnen staan, afspraken
nakomen, kunnen plannen, zelf aan de slag gaan met huiswerk,
mensen (met respect) aanspreken, hun eigen weg kiezen noem
maar op.
Hoe is dat voor jou? Welke waarden heb jij? Wat wil jij je kinderen meegeven? Wat is jouw ideaal als het aankomt op de
ontwikkeling van je kind?

OEFENING: WAT IS JOUW WAAROM ALS MOEDER?
Met deze oefening komt jouw WAAROM naar boven. Je zult er
even voor moeten gaan zitten. Neem pen en papier, schrijf de
antwoorden op en zorg dat je even de tijd hebt om er alleen aan
te werken. Beantwoord de volgende vragen:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Wat is je grootste wens voor je kind(eren)?
Op welke manier draag jij hieraan bij?
Waar (of welk onrecht) kun jij je ontzettend druk om maken?
Welk verschil kun jij maken voor je kind(eren)?
Welke stappen kun jij zetten om dat verschil te maken?
Hoe wil je dat jouw kind(eren) jou ervaren?
Hoe wil je dat ze over jou vertellen?
Hoe kijk jij aan tegen zelfstandigheid, verantwoordelijkheid
en vrijheid?
In hoeverre stel jij je kinderen hiertoe in staat?
Welke (kleine) stappen kun je zetten om hieraan mee te helpen?
Wat is je overtuiging ten aanzien van huiswerk maken en succesvol zijn op school?
In hoeverre draag jij hier nu aan bij?

Nu je antwoord gegeven hebt op alle vragen is het goed dit te
bespreken met je partner. Bij voorkeur beantwoord hij ook deze
vragen. Kijk waar jullie overeenkomsten hebben qua gedachten
over opvoeding, waar jullie afwijken en bespreek waarom. Zoek
samen de rode draad van jullie opvoeding.

PS: zie oefenblad achterin het e-book
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geheim 2:
vaardigheden van je tiener
Het tweede geheim om je puber een fijne schoolperiode te bezorgen zijn de vaardigheden van je kind.
Met de komst van het internet is alle kennis in principe voorhanden. Denken we zelf waarschijnlijk vaak ook. Maar die belangrijke
vaardigheden, zowel nodig voor nu op de middelbare school als
voor later in hun werk, plukken onze tieners niet van het internet.
Deze belangrijke vaardigheden dienen zij zich eigen te maken,
met onze hulp en steun.
Dit zijn, volgens Harvard Business School de 5 soft skills (vaardigheden) die belangrijk zijn voor de middelbare school. En wij
kunnen nummer 3 alleen maar héél hard beamen!!
1.
2.
3.
4.
5.

Drive en passie
Onafhankelijkheid en zelf-management
Plannen en prioriteiten stellen
Intermenselijke vaardigheden
En zgn. ‘cultural awareness’

Het zijn zaken die kinderen ook wel op school leren, maar die
vooral voortvloeien uit het leven en de ervaringen die ze thuis
opdoen, samen met jou als ouder. Nu denk je misschien ja en hoe
dan? Waar en hoe kan ik hier aan bijdragen? Wij leggen je uit wat
je rol als ouder hierin kan zijn. En dit is niet meteen afhankelijk
van je middelen of maatschappelijke status: “Een heleboel wijsheid en ervaring is gratis!”.
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Hoe help je jouw tiener belangrijke vaardigheden te ontwikkelen?
1. Drive en passie
Ga samen op onderzoek uit. Kijk en onderzoek samen met je kind:
waar word ik warm van, waar gaan die oogies van glinsteren. Bezoek diverse scholen, laat ze praten met vrienden/kennissen die
een bepaald beroep/bedrijf hebben dat wellicht in hun richting
ligt. Maar ga ook met ze naar het theater, musea, bezoek eens
een TedX. Gewoon om ze een breed beeld te geven van wat er
allemaal mogelijk is; niet om ze te pushen!
2. Onafhankelijkheid en zelf-management
Laat ze meedraaien in het huishouden, laat ze het weekmenu samenstellen (samen met jou), laat ze zelf bellen voor een tandartsafspraak. En betrek ze bijvoorbeeld ook bij jullie vakantieplannen, laat ze informatie opzoeken, met een budget aan de slag
gaan en keuzes maken.
3. Plannen en prioriteiten stellen (onze favoriet!)
Dit zou de moeilijkste vaardigheid zijn van de 5 stappen: plannen.
Hoe kun jij als ouder hierin helpen? Als ouder biedt jij de structuur, begeleid ze bij het werken met een planning en laat ze hier
vervolgens zelf mee aan de slag gaan. En vooral ervaren wat het
hen oplevert als ze overzicht hebben. Ze zullen héél blij zijn als
ze met eigen ogen zien dat er ruimte is voor de leuke dingen naast
het huiswerk.
4. Intermenselijke vaardigheden
Laat ze oefenen met gesprekken voeren. Zodat ze weten hoe ze
een gesprek moeten voeren met een docent, een andere ouder,
een stage-plek etc.
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Tegenwoordig wordt er zo veel digitaal gecommuniceerd dat een
écht gesprek voeren, niet zo vanzelfsprekend is. Oefenen kan b.v.
door als jullie bezoek krijgen, ze te vertellen over deze persoon
en ze iets te laten uitzoeken over het beroep of de hobby van deze
man/vrouw. Ze kunnen er dan vragen over stellen en er ontstaat
interactie. Je kunt op die manier tijdens een etentje met vrienden de kinderen ook laten deelnemen aan het gesprek, al is het
maar voor eventjes.
5. Vergroot de ‘cultural awareness’
En dan ‘cultural awareness’. Zoveel als, laat je kind ontdekken
dat er meer is dan Nederland en boerenkool met worst. Dus eet
eens Thais of Zweeds, doe mee aan een uitwisselingsprogramma
of neem een buitenlandse exchange-student in huis voor een paar
dagen. Reis met je kind als dat lukt of bezoek b.v. eens een asielzoekerscentrum in de buurt. Er zal een wereld voor ze open gaan.
Wij denken echt dat de vaardigheden zoals hierboven genoemd,
ontzettend belangrijk zijn voor de kinderen van nu en de banen
van de toekomst. En dat plannen en prioriteiten stellen een van
de moeilijkste vaardigheden is, dat is ook duidelijk. Maar het
mooie aan al deze dingen is dat wij als ouders hier ons steentje
aan kunnen bijdragen. En dat dat ook nog leuk is! Want samen een
museum ontdekken, of het theater bezoeken, of een ijshockeyvriendje uit Tsjechië een paar dagen te logeren hebben en zien
dat je kind leert, ervaart en groeit, da’s toch super! Opvoeden is
zo simpel……………:)))

Recensie van een happy moeder over de HUISWERKPLANNER:

“Door de planner heeft mijn zoon van bijna 13
overzicht over zijn week. Een agenda werkt veel
minder prettig, want daar staat in wanneer iets
klaar moet zijn, niet wanneer je er
aan gaat werken/leren.
Bovendien kun je ook andere activiteiten in zicht
brengen en ziet hij dat hij best nog tijd heeft
voor andere zaken behalve huiswerk. We hebben
heus niet ineens nooit meer ‘gedoe’ over huiswerk,
maar véél minder en zeker minder stress”.
Patricia van Veldhoven
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geheim 3:
de 4 grootste valkuilen
Veel moeders met een ideaal staan open om hun kind(eren) te
helpen. Juist omdat ze willen bijdragen aan de ontwikkeling van
het kind. Maar daardoor doen ze misschien wel té veel en laten ze
de kinderen te weinig zelf ondervinden.
Wij krijgen regelmatig vragen binnen van ouders die willen weten
hoe ze hun tieners kunnen begeleiden met het huiswerk. Maar
vaak is het moeilijk ‘te vangen’ in een tip of advies omdat we het
zo graag goed willen doen voor onze kids, maar daardoor soms te
gek zijn! De liefde voor onze kinderen is zo groot, dat we vaak
onze eigen grenzen verliezen en zo veel liever iets voor hen doen
dan voor ons zelf. Wat genieten we ervan als we ze kunnen verwennen en ze een zorgeloos leven kunnen bezorgen.
Daarom hebben wij onze 4 grootste valkuilen bij het begeleiden
van huiswerk maken op een rijtje gezet. Zeker niet om je de les
te lezen, want hé wij zijn net als jij moeders die dol zijn op hun
kinderen en ook vaak té gek bezig. Nee, gewoon als reminder om
er samen voor te zorgen dat we ze, zoals de Dalai Lama zegt,
wortels geven om te groeien en vleugels om uit te vliegen.

It is the wise mother who gives
her child roots and wings
©SKUR

1. Alleen of samen
Stel je eens deze situatie voor: “mam, hoe teken je eigenlijk een
vulkaan?” geef maar toe, voordat je het weet ben jij aan het
tekenen en zit je zoon of dochter ff te snapchatten.
DO’s : Vraag je kind wat hij niet begrijpt aan het tekenen van een
vulkaan? Weet hij niet hoe een vulkaan eruit ziet? Effe googelen!
Kan hij het niet tekenen? Geen probleem, begin maar en dan zien
we wel verder. En natuurlijk alleen helpen met je mond en niet
met je handen !
DON’T: neem het niet over! Jij bent de begeleider en jij hebt je
schooltijd al doorlopen. Je kind moet het leren en dat kan alleen
door het zelluf te doen!

2. Geen prinsjes of princesjes, maar een gewoon gezinslid
Herken je dit? Je wilt ze zo graag gelukkig zien en je gunt ze de
wereld. Maar kijk uit dat je niet doorschiet. Je kind heeft vaak
het idee dat hij b.v. in het weekend niets hoeft te doen en in vakanties vrij heeft “Mam, daar zijn vakanties voor: niks doen!”. En
dat terwijl het huishouden gewoon doordraait en jij alles alleen
of met je partner doet. En als je dan uiteindelijk even een handje
hulp vraagt, zijn ze vaak ook nog pissig ook en dan word je pas
goed kwaad! WE KNOW !
DO: zorg dat er duidelijk is, wie wat doet en op welk moment.
Verdeel de klussen van vaatwasser uitruimen tot de jongste voorlezen en van het gras maaien tot naar de bakker gaan.
En by the way: als er geen school is, staat het leven niet stil hoor.
Dan moet er ook gewassen en gekookt worden, dus wie wat meer
vrij heeft, mag ook meer doen.
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DON’T: ga niet met ze in discussie, herhaal gewoon wat je van ze
vraagt en wanneer je wil dat de klus geklaard moet zijn. Je wint
het echt niet van alle ja-maars en excuses van je puber.

3. Geef je grenzen aan
En ineens is er helemaal onverwacht een overhoring en hoorden
ze echt vandaag pas dat die toets was in te halen en oh, dat ze
drie boeken moesten lezen dit schooljaar had niemand ze verteld.
En die stencil met opgaven, die heeft de hele tijd hier op de tafel
gelegen, die zul jij wel op hebben geruimd! In 9 van de 10 gevallen
is het echt een misser van je kind; niet erg maar wel gewoon iets
waar hij/zij de schuld dus niet buiten zichzelf moet zoeken.
DO: Steun je kind, beaam dat het heel vervelend is maar dat je
zeker weet dat hij/zij hier een les geleerd heeft. Vraag hoe hij/
zij dit denkt op te lossen / aan te pakken en of hij daar jouw hulp
bij nodig heeft.
DON’T: ga je kind geen verwijten maken, val de school ook niet
af maar laat je kind naar een oplossing zoeken. Kijk of hij nog
iets kan redden, maar spring zeker niet in de bres. Met vallen en
opstaan leert een kind en alleen zo kan hij/zij zijn eigen motief
ontwikkelen.

4. Zorg voor voldoende nachtrust
Wist je dat een kind van 10 jaar, nog 10 uur slaap nodig heeft en
een kind van 12, nog 9 uur. Pas vanaf 14 jaar kan een kind met 8
uur slaap toe. Als jouw puber van 13 jaar om half 7 opstaat dan
moet hij dus echt om 22.00 uur slapen om voldoende nachtrust te
krijgen. (en dan zonder telefoon naar bed! Want je wilt niet weten
hoe vaak hier nog appjes binnenkomen na half 12 ’s avonds ….)
DO: Vaste bedtijden door de week aanhouden waarbij je kijkt
naar de behoefte van je kind en uiteraard in weekenden wat later,
maar ook daar mag je best grenzen in stellen.
DON’T: denk niet dat je kind verstandig genoeg is om op tijd naar
bed te gaan. Kinderen kunnen dit echt nog niet zelf aangeven.
Kijk naar hun gedrag overdag, naar hoe fit ze ’s ochtends wakker
worden en of ze een gezond uiterlijk hebben en energiek zijn.
Begeleiden van huiswerk
We hebben zelf veel steun gevonden bij de bemoedigingstrainingen die we volgden en ook alle kennis die we haalden uit het boek
“Kinderen opvoeden en vrede in het huis houden” een van de zeer
inspirerende boeken van o.a. Theo Schoenaker de grondlegger
van de bemoedigingsfilosofie. Het boek is volgens mij alleen nog
tweedehands te verkrijgen, maar zeker een aanrader voor wie zijn
kinderen op een positieve manier wil opvoeden, met respect als
basis.
Accepteer je kind, geloof dat het kind goed genoeg is en heb vertrouwen dat je kind zich op zijn eigen manier goed zal ontwikkelen. Je respectvolle houding zal de ontwikkeling van je kind
positief ondersteunen.

12
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aan de slag
Wil jij nog meer weten over hoe je er voor kunt zorgen dat
jouw kind succesvol wordt op de middelbare school?
Voor tieners, en ouders zoals jij, hebben wij waardevolle
producten ontwikkeld.
Wil jij:
√ dat je kind zich happy voelt op school
√ dat je kind rust in het koppie heeft
√ minder gedoe over het huiswerk
√ meer rust in huis
√ meer tijd voor plezier samen
√ dat jouw kind op tijd start met het leren/maken van toetsen en
opdrachten
√ dat je kind meer rust en overzicht krijgt
√ dat je kind goede resultaten behaald op school

De Huiswerkplanner
Bewaar de goede (huiswerk)orde met de Huiswerkplanner. De
Huiswerkplanner in A4 formaat geeft in één oogopslag weer welk
huiswerk er in een week gedaan dient te worden en welke toetsen
er op de planning staan.
Heppie Peppie en Puber Peppers
Verhoog de sfeer en motiveer je tiener, met de leuke “Heppie Peppie” en “Puber Pepper” kaarten. Steek je puber een hart onder de
riem, laat weten dat je trots bent en ga voor positieve aanmoediging met leuke en motiverende kaartjes.

Dan ben je bij SKUR aan het juiste adres. Wij hebben super toffe,
maar ook mooie, producten ontwikkeld voor je tiener.
We sommen ze even voor je op:
Het boek “Plannen met Pubers”
Baan je samen een weg door de jungle – de middelbare school –
met deze handige survivalgids. Een boek boordevol informatie,
handige plan tips, schema’s en tools om van die planning een ‘plan
party’ te maken. Praktisch, leuk en overzichtelijk. Inclusief een
unieke downloadcode om alle planners eindeloos te printen.

©SKUR
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ervaringen
Vele ouders en tieners gingen je inmiddels voor. Begin dit jaar zijn
er al meer dan 5000 kids die met onze huiswerk-methode werken.
En we ontvangen oprecht veel mooie, lovende recensies op onze
producten, tips en blogs. Deze willen we jou niet onthouden.

Voor veel ouders & pubers is huiswerk maken een drama. De SKUR
planner is effectief en helpt je puber om de leuke kanten van het
leven niet door huiswerk te laten ondersneeuwen. Voor ouders
betekent dit: veel minder gezeur rondom het huiswerk. Een duidelijke win-win situatie!
Marina van der Wal / opvoedkundige en o.a. bekend van radio
& tv
Hallo Angelique en Petra,
Allereerst wil ik jullie bedanken voor het fijne boek Plannen met
pubers – ik weet niet of jullie ook op/met/via scholen actief zijn,
maar dit zou werkelijk iets toevoegen voor elke ouder en elke
leerling – daarvan ben ik overtuigd. Door een aanhoudende griep
ben ik pas vandaag met onze zoon begonnen (“mam, de 1e 45 pagina’s moet jij lezen, ik heb gelezen van mijn gedeelte” – gelijk
intrinsiek gemotiveerd: ‘mijn gedeelte’ – hoe heerlijk).
Na een projectweek op school zijn we dan vandaag gestart we
met het invullen van de weekplanning – zo handig voor hem om
zichtbaar het huiswerk in stapjes te verdelen! Dit geeft onze zoon
direct inzicht in hoe veel/weinig tijd hij kwijt is aan huiswerk.
Oftewel: vrije tijd wordt zichtbaarder i.p.v. de huiswerklast. Nu
eerst maar wat printjes downloaden. Ook zijn we gestart om een
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grote inhaaltoets te verwerken in een mindmap (daarmee werk
ik zelf ook binnen mijn studie – optimale tool) en hij zag er het
voordeel wel van in – winst dus. We gaan de komende weken zijn
werkwijze verfijnen, het boek verder implementeren (handige
lijstjes ook, vond hij) en hopelijk zullen zijn resultaten weer naar
het niveau van weleer stijgen. Mathilde van der Goot
Om te weten WAT je moet doen, moet je hier eerst zicht op hebben…. het huiswerkoverzicht. Om te weten WANNEER je wat kunt
plannen, moet je ook hier eerst zicht op hebben… de dag/tijdplanner. En dan moet dat nog OVERZICHTELIJK in ‘n weekplanning, zodat door structuur TIJD OVERBLIJFT VOOR LEUKE DINGEN.
Want dat laatste is de enigste reden, waar zoonlief Gé al dat
extra werk in losse schemaatjes wel voor doet. En nee… hij is niet
gelijk enthousiast. Moeders wel. Want ik heb nu TOOLS, op puberniveau te begrijpen, die ik kan gebruiken. En nu, een paar weken
verder het huiswerk meer wordt, ervaart Gé het nut van plannen.
Nu zijn wij beiden ENTHOUSIAST! Petra
Om maar gelijk met de deur in huis te vallen….. wat een topproduct de huiswerkplanner! Ik ben kindercoach en geef ook ‘Ik
leer leren trainingen’ in mijn praktijk. Voor de les plannen en
organiseren heb ik deze week jullie huiswerkplanner gebruikt in
de les. Een super beslissing want zij hebben tijdens de les de hele
planning van deze week gemaakt met behulp van mijn aanwijzingen en jullie planner. Zij vonden dit zo fijn werken dat ik andere
dingen uit de les heb doorgeschoven naar de volgende les!
Kindercoach Je bent een kei kindercoaching
Geweldig materiaal! Zelfs mijn zoon van 12 ziet het nut ervan.
Wij gaan “samen” aan de slag! Dank jullie wel!
Suzanne Andreas-Hoogerwerf

Geweldige ideeën, producten & tips, uiteraard met een hart voor
pubers! Positief, stijlvol, hip! SUPER service! <3 Manon Vrancken-Steens (remedial teacher)
Ik wilde even laten weten dat de kaartjes (HEPPIE PEPPIE) goed
ontvangen zijn door mijn zonen! De oudste (die heel moeizaam
gaat op school) heeft het kaartje boven zijn bureau gehangen.
En voor het eerst in lange tijd een bedankje en knuffel gehad van
hem. Groetjes van een blije moeder. Lonneke H.

Heppie
Peppie
kaartjes

De huiswerk- en dagplanner worden enthousiast gebruikt. Marit begrijpt het principe en heeft overzicht wanneer ze wat kan
doen. Ze heeft de planner zelf ingevuld. De stress van twee dagen
lesuren achter elkaar waar ‘s avonds geen tijd is voor huiswerk
ivm hobbies, was snel weg toen duidelijk werd dat ze op andere
dagen ruimte genoeg had om voor te werken. Alice

Ik lees graag jullie informatie en tips op de site omdat ik er steeds
uit leer. Met mijn dochter van 10 jaar, ze pubert heel fel, ga ik al
langer naar de psycholoog, maar krijg daar niet de juiste informatie. En als ik jullie tips toepas werkt het gewoon! Dus bedankt!
Jo
Ik ben erg enthousiast over jullie site,
producten en adviezen. Echt TOPPIE!
Ik heb ADD, mijn zoontje van 9 heeft
ADHD en mijn dochter van 12 heeft
ADD. Dus ik heb erg veel aan jullie
Plannen met kids boek.
Anuschka Boshuijer

Bedankt voor het boek! Wat is het mooi. En zeker erg leerzaam
voor ouders en kinderen. Ben er erg blij mee en we gaan er vlug
mee aan de slag. Floor is er ook blij mee en reageert heel enthousiast. Margot
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wie zijn angelique & petra?
De één een chaoot en de ander een geboren organisatietalent,
beide moeder van sportieve kids en ervaringsdeskundigen op
het gebied van de pubertijd – en alle struggles en chaos die
daarbij komen kijken. Samen zijn wij op de missie wat rust,
regelmaat en ontspanning in deze turbulente (puber)tijd aan te
brengen – zowel voor de puber als de rest van het gezin.
SKUR maakt plannen ‘cool’!
Samengebracht door onze puberzonen, samengebleven door dezelfde visie en droom. Samen bedachten wij SKUR(REN) – SIMPEL,
SAMEN, PLANNEN. Met ons platform SKUR willen wij pubers en
ouders helpen het beste uit zichzelf, school, werk en hun vrije
tijd te halen.
‘Plannen’ wordt doorgaans eerder toegezucht dan toegejuicht,
zeker door die pubers. Het klinkt suffig, saai en een beetje streng.
Van die planning wordt doorgaans niemand echt enthousiast.
Gek, als je nagaat dat die ‘suffe planning’ het leven een stuk leuker, vrijer en spannender maakt. SKUR maakt plannen cool!
Een planning is van groot belang, binnen alle aspecten van ons leven, zowel op werk, school als onze vrije tijd. Zeker voor pubers,
die nét de middelbare school binnenstappen en daarmee een heleboel (huiswerk) op hun bordje krijgen, is plannen een absolute
must. Plannen is een vaardigheid waarvan pubers – nu en de toekomst – de vruchten zullen plukken, tenminste: als ze leren hoe
het moet.
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Praktische tools
SKUR helpt jou je puber te leren plannen als een pro. Een planning
is net een schatkaart, SKUR helpt jullie deze schatkaart zo
efficiënt, leuk, ontspannen en avontuurlijk mogelijk te maken.
Met een goede planning geeft de weg naar het ‘vinden’ van een
schat ( een doel of resultaat) net zoveel voldoening als de vondst;
optimaal leren, presteren en een leven vol gezelligheid, gezinsuittjes en ontspanning.
Wij bieden diverse tools om plannen leuker én makkelijker te
maken. Met praktische planproducten wordt plannen een leuke
activiteit om naar uit te kijken, Positieve Puber Peppers houden
de sfeer goed en werken motiverend. De survivalgids voor de middelbare school helpt jullie je een weg te banen door dit grote
avontuur. Onze blogs leren en inspireren je een rustig en lustig
leven te leiden.

‘Een strakke planning voor een luchtig leven,
vol met gezinsuitjes, ‘chillen’ en leuke
activiteiten’

Wij geloven dat je in dit hectische leven altijd een plan nodig
hebt. Of je nu gaat voor een ambitieuze droom of een relaxt en
rustig gezinsleven (misschien wel de grootste ambitie);
een planning geeft structuur en zorgt dat je jouw doel bereikt.
Een planning gaat om bewust handelen en keuzes maken; waar
zeg je ja of nee tegen. Jouw eerdere keuzes bepalen de uiteindelijke output. Met het maken van een planning –keuzes maken
– kies jij ervoor of je jouw doel wel of niet bereikt.

Onze visie

We creëren ruimte in het leven van een puber door producten te
ontwerpen die structuur bieden. Hierbij gaan we uit van de kracht
en eigenheid van het kind dat onze producten op een eenvoudige
manier kan gebruiken.

Wij zijn Angelique & Petra van SKUR en maken huiswerkplanners,
leren pubers hoe ze moeten plannen en brengen lucht in die
puber-tijd met onze positieve vibes.

Pubers; we simply love them !

Met ieder onze eigen persoonlijkheid, kracht en ervaringen, wisten we SKUR rap van de grond te krijgen. We kijken nu terug op
vijf succesvolle jaren en kijken uit naar al die jaren die ons nog te
wachten staan; we hopen onze missie te kunnen blijven vervullen
en menig gezin die welverdiende rust en ruimte te bieden.

Onze missie

Wij geloven dat elk kind de ruimte moet krijgen om op zijn eigen
wijze en in zijn eigen tempo te groeien zodat het zich kan ontwikkelen tot een autonoom mens die vertrouwt op eigen kracht
en intuïtie.

©SKUR
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direct aan de slag
S
BONU
We doen het de hele dag. Praten, kletsen, overleggen. En toch is
het in het gezin vaak net effe anders dan wanneer je praat met
collega’s, vriendinnen, je partner. Hoe komt dat toch? Hoe kan
het toch dat wanneer je met je kind praat of vooral wanneer je
afspraken wilt maken met je kind dat er als vanuit een automatisme iets dwingends in zit. Als ouder wil jij misschien wel vaak
bepalen, of denk je het beter te weten. Een kind voelt dat. En
als vanuit een automatisme gaat het kind er tegenin, of probeert
dat althans. En dan ontstaat er in plaats van een gesprek een
soort van machtsstrijd.
En daarom hebben wij als BONUS de SKUR-TALK gemaakt. Met de
SKUR-TALK pakken wij het anders aan; je gaat samen met je gezin in gesprek. We nemen je mee in HOE je met elkaar in gesprek
gaat, WAT je moet doen, hoe je je kind kunt aanmoedigen in zijn
of haar gedrag en vooral hoe je hen kunt laten voelen wat hij of
zij voor jou betekent.
Want vaak wanneer je in gesprek bent met je kind en er een
machtsstrijd gaande is kan het kind het gevoel hebben dat je
hém afwijst in plaats van zijn gedrag. En dát is nou juist wat je
niet wilt. Met de SKUR-TALK ga je samen in gesprek, maak je samen afspraken, laat je zien dat je (ondanks dat je het misschien
niet eens bent met je kind) van hem houdt en jullie andere meningen kunnen hebben.

De Skur-Talk brengt samenwerking in het gezin en
geeft iedereen het gevoel erbij te horen.
©SKUR

De SKUR-TALK bestaat in basis uit 4 onderdelen: de agenda, de
actie-, de besluiten- en de afsprakenlijst. Elk onderdeel zullen
we separaat uitleggen.
Belangrijk voor het voeren van de SKUR-TALK is dat je met je
gezin afspraken maakt over het tijdstip wanneer de SKUR-TALK
gevoerd word. Dit kan bijvoorbeeld wekelijks een vast terugkerend moment zijn, zoals bijvoorbeeld op de zondagochtend.
Tijdens de SKUR-TALK bespreken jullie de planning van de komende week, de taakverdeling van de komende week, maar ook
de problemen die er geweest zijn afgelopen week, wat je fijn
en minder fijn vond, wat ging goed en wat ging minder goed en
wellicht dat jullie er een andere oplossing voor kunnen bedenken. Het gaat erom dat iedereen iets mag zeggen en dat er naar
elkaar geluisterd wordt. Maak geen zinnen van elkaar af, maar
laat elkaar uitspreken.
In het begin zal het wat onwennig zijn. Maar als de kinderen
eenmaal in de gaten hebben dat ze een stem hebben, dat ze
mee mogen denken, dat ze mee mogen schrijven (bijvoorbeeld
de takenlijst of afsprakenlijst invullen) en dat er naar hun ideëen
geluisterd wordt dan zijn ze al snel om.

Tip:
Gebruik de SKUR-TALK niet om je kinderen, en partner, te laten
weten wat ze moeten doen, wat je niet goed vind etc. Het gaat
er juist om dat je samen in gesprek bent met je gezin. Iedereen
heeft inbreng en naar iedereen wordt geluisterd. Ook de kleintjes kunnen meepraten en een stem hebben. Neem ze serieus!

STAPPENPLAN
1. De eerste overleggen heb jij als ouder de leiding, daarna kun
je wekelijks afwisselen met de kinderen (zeg maar ‘voorzitter’ te
zijn).
2. Begin elke zitting met het maken van een agenda van de te
bespreken onderwerpen.
3. Iedereen houdt gedurende de week een lijstje bij met onderwerpen die hij wil bespreken tijdens de SKUR-TALK en die op de
agenda komen.
4. Gedurende de SKUR-TALK is er steeds één iemand die de punten en afspraken opschrijft (zeg maar een notulist).
5. Plan een vast tijdstip in de week en wijk hier niet vanaf. Bijvoorbeeld elke zondagochtend tijdens (óf voor of na) het ontbijt.
6. Gebruik het eerste overleg om samen te bepalen wat er tijdens een SKUR-TALK besproken wordt. Denk bijv. Aan taken die
gedurende de week gedaan moeten worden zoals hond uitlaten,
afwassen, tafel dekken etc., maar ook vakanties, uitjes of huiswerk.
7. Als je ziet dat de agenda heel veel punten bevat kan het handig zijn om aan het begin van de SKUR-TALK een tijd af te spreken die je eraan wilt besteden, bijv. 10 minuten. Of je bepaalt
samen welke punten naar volgende week doorgeschoven worden.
Een SKUR-TALK kun je niet te lang voeren, maximaal 1 uur.
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8. Stem over verschillende mogelijkheden en oplossingen. Op
deze manier ben jij als ouder niet bepalend, maar bepalen jullie
juist samen wat er gekozen wordt.
9. Gebruik de lijsten in deze SKUR-TALK als leidraad, input, om
zo veel mogelijk zaken af te stemmen en afspraken over te maken.

Tip:
Als er gedurende de week iets gebeurt dan kun je zeggen “Dat
lijkt me een goed onderwerp voor de SKUR-TALK”. Op dat moment laat je het rusten, haal je het venijn eraf, en bespreek je
het tijdens de SKUR-TALK als iedereen rustiger is.

Het doel van de Skur-Talk is ‘samen het gezin
zijn’; teamwork binnen je gezin om zo respect,
zelfstandigheid en verantwoordelijkheid
te bevorderen.

Onderwerpen

LIJSTJES

Onderwerpen voor de SKUR-TALK kunnen zijn:

Op de volgende pagina’s vind je telkens een blanco lijstje gevolgd door een ingevuld voorbeeld.

• Wat vind jij goed aan / van een ander gezinslid (benoem iets
positiefs) wat diegene afgelopen week goed gedaan heeft of
wat je goed aan iemand vindt;
• Wat hebben jullie samen afgelopen week goed gedaan bijv.
de planning;
• Welke taken moeten verdeeld worden deze week zoals:
• ophalen/brengen
• overhoren van huiswerk
• afwassen
• tafel afruimen
• tafel dekken
• is er oppas nodig (zo ja, wie)
• werktijden ouders
• zijn kids na school alleen, BSO, opa of oma in huis
• wat eten we deze week
• wie haalt de boodschappen
•waar hangen we het lijstje met boodschappen
• Verloopt de rest van de week alles goed of moeten er afspraken gemaakt worden over:
• klaarleggen van kleding
• voorbereiden van de ochtend (bijv.de avond
ervoor)
• zijn er briefjes die getekend moeten worden voor bijv.
school
• Welke afspraken maken jullie over het gebruik van telefoons,
tablets, games e.d.
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Voor ieder gezin gelden andere zaken die men belangrijk vindt of
waar afspraken over gemaakt kunnen worden.
Het is de bedoeling dat op de agenda zaken komen te staan die
je tijdens de SKUR-TALK wilt bespreken. Vervolgens ga je deze
zaken bespreken en maken jullie hier afspraken over.
Om deze afspraken vast te leggen en overzichtelijk te maken gebruik je de afsprakenlijst, ‘Afspraken deze week’. Hierop staan
alle zaken die gedurende de week plaatsvinden en kunnen jullie
invullen wie komende week de taak op welke dag op zich neemt.
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Agenda
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INDELING

DAG-

IN HUIS

HUISWERK

Weekplanning invullen o.a.: tijdstip avondeten / wat eten we

PLANNING

Hoe laat gaan de kinderen naar bed

Hoe gaat het 's ochtends

Is er nog iets nodig van de winkel

Hoe gaat het met opruimen en het gebruik van de vaste plekken

Welke klusjes moeten er gedaan worden en door wie

Zijn er werkstukken waar hulp bij nodig is

Wanneer moeten we plannen om huiswerk af te vragen

de fiets, wanneer zijn papa en/of mama weg, is er oppas nodig

wie brengt/haalt kind(eren) van clubs of gaan kind(eren) met

Terugkoppeling afgelopen week

TERUGBLIK

Agenda
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MAANDAG

DINSDAG

deze week

Afspraken
WOENSDAG DONDERDAG

VRIJDAG
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deze week

Afspraken

aCTIE
Net als in een werksituatie waar overleg plaatsvindt en afspraken
worden gemaakt met actie- en besluitlijsten doe je dat ook bij
de SKUR-TALK.
We hebben net gezien dat de afspraken die jullie samen maken
worden vastgelegd in een afsprakenlijst. De acties die voortvloeien uit een overleg worden vastgelegd op een actielijst.
Zo kun je tijdens de volgende SKUR-TALK terugkomen op eerder
gemaakte afspraken / acties en bespreken hoe ver jullie er mee
gevorderd zijn en of er nog overleg plaats moet vinden. Als een
actie nog niet is afgerond blijft ie op de actielijst staan. Is ie
afgerond streep je hem ofwel door of jullie maken een nieuwe
actielijst voor de komende week.
Het is belangrijk dat acties worden vastgelegd, omdat:
1) je zo weet wie-wat moet uitvoeren (komende week)
2) jullie het overzicht bewaren
3) jullie het kunnen gebruiken tijdens het volgende overleg en de
status kunnen bespreken
4) kinderen het kunnen bijhouden wat ze vaak leuk vinden om te
doen
5) iemand verantwoordelijk is voor de actielijst deze week en
daarmee creëer je betrokkenheid
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Acties

ACTIELIJST

]
Let’s talk!
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Acties

]
Let’s talk!

BESLUIT
Tijdens de SKUR-TALK spreek je samen zaken af. Hier hebben
jullie samen een besluit over genomen. Dit besluit leg je vast op
een besluitenlijst.
Zo kunnen jullie bijvoorbeeld een besluit genomen hebben over
de plek waar het huiswerk gemaakt wordt, of wanneer / hoelang
de kinderen mogen gamen, of dat papa en mama ‘s ochtends
douchen en de kinderen ‘s avonds.
Het is belangrijk dat de besluiten worden vastgelegd, omdat:
1) iedereen zich dan aan de afspraken houdt
2) de gemaakte afspraken duidelijk zichtbaar zijn
3) het visueel gemaakt is dat dit een gezamenlijk besluit is
4) kinderen het kunnen bijhouden wat ze vaak leuk vinden om te
doen
5) jullie samen verantwoordelijk zijn voor de genomen besluiten
en daarmee creëer je betrokkenheid
6) Hang de ingevulde besluitenlijst op een zichtbare plek
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Besluit

BESLUITENLIJST
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Besluit

TOT SLOT
Nu heb je alle lijsten voor een goede SKUR-TALK sessie. Je zult
merken dat hoe vaker jullie het toepassen, hoe gemakkelijker
het voelt en wordt. Het zal zelfs zo zijn dat de kids erom vragen
en dat je door de week hoort ‘we zetten het op de SKUR-TALK’.

Last but not least.....Geniet van elkaar! Heb respect voor elkaars
mening! Overleggen is het sleutelwoord

h

Wij weten uit eigen ervaring hoe fijn deze manier werkt. Het
mooie is ook dat de kinderen zo leren om naar elkaar te luisteren, te communiceren, zaken af te spreken en vast te leggen. Ze
leren in een veilige omgeving hoe het is om het woord te hebben
of te nemen, om een gespreksleider te zijn en om overzicht te
creëren.
Maar we zijn nog niet klaar :) We hebben nog leuke extra’s voor
jou!! Wij, Angelique & Petra, vinden het namelijk SUPER
BELANGRIJK dat het gezellig is binnen het gezin en dat ELK KIND
DE RUIMTE KRIJGT om op zijn eigen wijze en in zijn eigen tempo
te groeien zodat het zich kan ontwikkelen tot een mooi mens die
vertrouwt op zijn eigen kracht en intuïtie.
Op de volgende pagina’s ontvang je van
ons dan ook nog de volgende extra’s:

h
h
h

lieve pluim-kaartjes
Het ‘Jij bent goed bezig’ - lijstje
SKUR-TALK notitielijstje
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Pluimkaartjes
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Pluimkaartjes
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een pluim voor…

Een pluim voor…

een pluim voor…

Een pluim voor…

Een pluim voor…

een pluim voor…

een pluim voor…

een pluim voor…

een pluim voor…

Een pluim voor…

een pluim voor…

een pluim voor…

bezig!

Jij bent goed
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Skur-Talk
notitie
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Skur-Talk
notitie

Lijstje van:

Lijstje van:
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Mijn “WAAROM” als moeder

• Wat is je grootste wens voor je kind(eren)?

• Hoe wil je dat ze over jou vertellen?

• Op welke manier draag jij hieraan bij?

• Hoe kijk jij aan tegen zelfstandigheid, verantwoordelijkheid
en vrijheid?

• Waar (of welk onrecht) kun jij je ontzettend druk om maken?

• Welk verschil kun jij maken voor je kind(eren)?

• Welke stappen kun jij zetten om dat verschil te maken?

• In hoeverre stel jij je kinderen hiertoe in staat?

• Welke (kleine) stappen kun je zetten om hieraan mee te
helpen?

• Wat is je overtuiging ten aanzien van huiswerk maken en
succesvol zijn op school?

• Hoe wil je dat jouw kind(eren) jou ervaren?
• In hoeverre draag jij hier nu aan bij?
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Zijn wij al vrienden? Wij zouden het
super tof vinden als je ons volgt op FACEBOOK
(www.facebook.com/skur.eu)
en op INSTAGRAM (@skur_planners_voor_school) !
We plaatsen hier de laatste nieuwtjes, updates, tips, tricks en
veel inspiratie!
Wil je nóg meer inspiratie & tips ontvangen? Lees dan onze blogs
op www.skur.eu
Heb je vragen of tips? We horen het graag!
Mail ons op info@skur.eu
Wil jij direct aan de slag met de methode die helpt om je kind(eren) overzicht en structuur te geven in de hoeveelheid huiswerk?
En vooral veel rust in dat koppie oplevert! Bestel dan nu het
SCHOOLPAKKET. Het pakket is 15% voordeliger dan de losse producten in de shop.

See you!www.skur.eu
Niets uit dit ebook mag worden gekopieerd, verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de auteurs van SKUR.

©SKUR

Volg
jij on
s
al?

