Communicatie via je smartphone
Je hebt je best gedaan voor een lekkere maaltijd en
als het bijna klaar is wil je je zoon of dochter laten
weten dat hij/zij aan tafel kan komen. Je kind zit
echter boven, of op zijn/haar kamer.
Hoe doe jij dat? Loop je even naar boven, roep je je
kind van onderaan de trap? Of stuur je even een
berichtje via WhatsApp?

In deze toolkit
Deze toolkit gaat over communicatie via de
smartphone zoals via Messenger en WhatsApp. We
gaan in op de vraag welke communicatie je via de
smartphone laat verlopen en welke niet. In
bijeenkomst 3 hebben we het gehad over effectieve
communicatie. Hoe vertaal je dat in regels en
afspraken over communicatie via de smartphone?
We benadrukken dat ieder kind anders is en zich op
zijn eigen tempo ontwikkelt. Dit betekent dat ieder
kind binnen zijn eigen ontwikkelingsfase sturing nodig
heeft die bij hem past.

Wist je dat 80% van de boodschap wordt
overgebracht via non-verbale communicatie? Dit
betekent dat een groot gedeelte van hoe je
boodschap overkomt afhangt van
gezichtsuitdrukking, stem, houding, enz.

Jij bent de poortwachter
Bij digitale communicatie via de smartphone hebben kinderen begeleiding nodig. Net zoals je kinderen niet
zomaar het verkeer in stuurt, zo hebben ze ook ondersteuning nodig als het gaat om wat er binnenkomt en wat
er uit gaat aan berichten op hun telefoon. Jij als (mede)opvoeder hebt hier een belangrijke invloed op.
Afhankelijk van de leeftijd en ontwikkelingsfase van je kind, kun je hem het volgende leren:
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Aan de slag!
Hoe gaan jullie als gezin om met communicatie via de smartphone? En geef je als ouder het goede voorbeeld?
Denk eens na over de volgende vragen, schrijf jouw gedachten op, deel ze en kom in actie! Klik hier voor het
werkblad.
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