
GROEI GERICHTE OPMERKINGEN

"Je bent hier al een half uur mee
bezig, je zet wel écht door hè?"
"Dit heb je slim aangepakt"
"Je mag trots zijn op jezelf!"
"Wat heb je daar hard aan gewerkt!"
"Je hebt iets nieuws geprobeerd,
wat fijn!"
"Hoe kwam je op het idee om het zo
op te lossen?"
"Dat heb je handig opgelost"
"Jij hebt veel plezier gehad!"

Groei gerichte opmerkingen gaan over
het proces en de inspanning. Zoals:

MOEDIG AAN

"Wil je me vertellen wat je hebt
gemaakt?"
"Fijn dat je om hulp vraagt"
"Welk stukje werkt nog niet?
Dan denken we samen over
een oplossing na"
"Ik zie dat je echt je best hebt
gedaan. Laten we het morgen
nog een keer proberen"

Laat weten dat sommige dingen
niet in één keer lukken en dat dat
niet erg is. Deel bijvoorbeeld je
eigen ervaringen. Vertel wat je
eerst niet kon, maar nu wel. En leg
uit dat je als je iets voor de eerste
keer doet, je hersenen hard
moeten werken.

Aanmoedigen werkt het beste met
opmerkingen zonder oordeel of
oplossing. Zoals:

Als een kind het probleem oplost
of werkend krijgt, zeg dan "Het is
je gelukt!". Die opmerking geeft
een enorme boost voor het
zelfvertrouwen.

De activiteiten in een Wahoe Edubox stimuleren vaardigheden als creatief denken,

probleem oplossend vermogen en nieuwsgierigheid. Wahoe laat kinderen zelf

ontdekken hoe de wereld in elkaar zit.

Bij de activiteiten gaat het niet alleen om het resultaat en iets snel in elkaar zetten.

Het gaat om bezig zijn met je hoofd en handen, uitproberen, ervaren en

verwonderen. De kans is groot dat iets niet in één keer werkt of lukt. Kijk dan wat er

beter kan en probeer het nog een keer. Met groei gerichte opmerkingen help je een

kind naar het proces te kijken en niet alleen naar het resultaat. Soms kan een kind

wat aanmoediging gebruiken. Lees hieronder suggesties voor opmerkingen die

bijdragen aan een groei-mindset.

Is een activiteit gelukt? Ontdek dan hoe het werkt en bedenk wat je er mee kunt

doen. Luister vooral ook de podcast voor suggesties en vragen.

Vragen die een groei-mindset stimuleren

Samen aan de slag met Wahoe Edubox


