
 

  

 

Gedrag en opvoeding 
 
• De overstap naar de nieuwe, grote school loopt moeilijk. Zijn dit de gewone 

aanpassingsproblemen of is er meer aan de hand? 
• Ik heb geen vrienden en hoor er niet bij. Anderen weten altijd wat verteld, ik 

sta er bij en luister. Kan ik daar iets aan doen? 
• Iedere avond maak ik plichtsbewust mijn huiswerk en leer ik mijn lessen. En 

toch zijn de punten op mijn rapport aan de lage kant. Hoe komt dat toch? 
• Mijn ouders begrijpen me niet. Ik wil zelf bepalen wat ik doe maar zij willen 

in alles het laatste woord. Ze behandelen mij nog als een klein kind. Kan ik 
mijn ouders “heropvoeden”? 

• Op school botst het regelmatig met de leerkrachten. Ze stellen onredelijke 
eisen. Ze zijn duidelijk vergeten dat ze ook jong zijn geweest. En als je er iets 
over zegt, krijg je straf. Ik weet niet of ik dit nog lang kan volhouden. 

• Ik voel me slecht. Mijn ouders zijn onlangs uit elkaar gegaan. Misschien was 
het wel mijn schuld? Ook nu maken ze nog veel ruzie en ik zit daar tussen. 
Mijn broers hebben daar minder last van maar ik ben niet zo sterk. 

• Een paar leerlingen uit mijn klas hebben het op mij gemunt. Ze maken mij 
belachelijk bij mijn vrienden en hebben al eens gerief van mij kapot gemaakt. 
Op facebook vertellen ze leugens. Straks staan ze me nog op te wachten op 
weg naar huis. Wie kan mij helpen? 
 

Als je nood hebt om te praten met iemand over de vragen of problemen waar 
je mee zit, kan een CLB-medewerker de aangewezen persoon zijn.  
Hij zal naar je luisteren en je proberen te helpen. Door samen na te denken, 
samen te praten en dingen uit te proberen leer je dat er heel wat mogelijk is. 
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