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WELK
KIND
KAN?

Elk kind kan plezier
hebben in lekker
rennen. Elk kind
kan ontspannen bij
muziek. Elk kind
kan creativiteit
ontwikkelen. Elk
kind kan leren
samenwerken. Dat
zijn allemaal prachteffecten van sport
en cultuur. Maar niet
elk kind kan op een
club of vereniging.
Simpelweg omdat
er thuis geen geld
voor is. Welk kind
kan niet? Dáárvoor is
deze Welk Kind Kan
Scan!

2
3
4

SCAN

CORONAARMOEDE
Corona heeft grote gevolgen.
Sommige mensen zijn hun baan of
hun onderneming kwijt, anderen
moeten loon inleveren of hebben
als zzp-er minder werk. Dan gaan
ze bezuinigen, bijvoorbeeld op het
schoolgeld. Schoolgeld betalen is niet
verplicht, maar als ouders het niet
betalen, kan het een signaal zijn dat
ze moeilijk rondkomen. Hoe dan ook:
wees je ervan bewust dat financiële
zorgen, zeker door corona, op heel
veel levels kunnen voorkomen.

KIJK WIE JE
NIET ZIET
Is er een schoolreisje of klassenuitje
(dat geld kost)? Kijk dan goed wie er
wel zijn, maar vooral ook naar de kinderen die er niet zijn. De kans bestaat
dat een kind net ‘ziek’ of afwezig is.
Of niet meegaat omdat hij of zij geen
fiets heeft.

LUISTER NAAR
WAT JE NIET
HOORT
Je hebt kinderen in de klas die altijd
honderduit vertellen en je hebt verlegen kinderen die je een handje moet
helpen. En je hebt de kinderen die
in de kring zelden verhalen vertellen
over activiteiten of uitjes in het weekend. Dat vertelt je ook al veel.

VRAAG VOORAL
DOOR
Zie je een kind dat heel veel plezier
heeft in dansen, turnen of toneel?
Vraag eens of het bij een club zit. Of
zou willen? Als dat niet zo is, probeer
dan uit te vinden waarom. En bedenk
dat ‘dat wil ik niet’ ook weleens kan
betekenen ‘dat kan ik niet’...
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PRIK DOOR
SCHONE SCHIJN
HEEN
Het is puzzelen. Een kind met dure
kleding kan tóch uit een gezin met
geldzorgen komen. En een kind met
te krappe kleren hoeft thuis niet krap
te zitten. Maar het kan wel. Dus kijk
hoe een kind eruit ziet. Past die broek
nog? Tanden gepoetst? Af en toe naar
de kapper? Een zomerjas aan in de
winter (of andersom)?
Het hoeft niet, maar het kúnnen
signalen zijn.
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BROOD
ALWÉÉR
VERGETEN?
Wie weet zie je dat een kind vaak z’n
brood ‘vergeet’, een lege broodtrommel bij zich heeft of telkens van een
vriendje een boterham krijgt. En als
een kind zegt: ‘ik heb geen honger’,
vraag jezelf dan af, klopt dit wel?
Soms kun je nog een dubbelcheck
doen door te kijken of broertjes en
zusjes op school wél brood bij zich
hebben.

CHECK: HOE ZIT
HET MET
VRIENDJES?
Elk kind heeft vrienden nodig. Om
mee buiten te spelen, om mee thuis te
spelen, om je verjaardag mee te vieren. Maar als een verjaardagsfeestje
er simpelweg niet vanaf kan, ligt het
anders. Sommige kinderen melden
zich ziek op hun traktatiedag. Ook een
vriendje meenemen naar huis kan
lastig zijn, soms uit schaamte. Soms
heeft een kind uit een krap zittend
gezin weinig vriendjes of wordt het
zelfs gepest.

10

‘LEES’ AFHAAKGEDRAG
Merk je dat een van je leerlingen
vaak te laat is of onregelmatig naar
school komt? Of valt het je op dat het
huiswerk vaak niet (af) is? Dat kan
een signaal zijn, want een kind uit
een gezin met geldzorgen mist vaak
ondersteuning van thuis.

DENK BREED
EN DIEP
Je denkt er misschien niet direct
aan, maar ook bepaald - vervelend gedrag kan je op het juiste spoor
zetten. Soms laat een kind door de
situatie thuis of de zorgen daarover
gedrags- of concentratieproblemen
zien. Soms hebben ze een gebrek
aan zelfvertrouwen, soms hebben
ze weinig vertrouwen in anderen.

BESEF WAT
HET KOST
Kerstdiner, verkleed naar school
komen, een sponsorloop, een sinterklaas-surprise maken. Er zijn gezellige schoolactiviteiten die voor kinderen
helemaal niet gezellig meer zijn als
hun ouders er stress van krijgen.
En als een kind voor zo’n feestelijke
gebeurtenis afhaakt, dan kost het pas
echt teveel.

MEER INFORMATIE
Kijk op jeugdfondssportencultuur.nl/
elk-kind-kan

ELOISE KAN
NIET OP DANSEN!
RACHID KAN NIET
OP JUDO!
ELLIE KAN NIET
ONTSPANNEN!
IDRIS KAN NIET
TEGEN ZIJN
VERLIES!
TAMAR KAN NIET
OP SCOUTING!
KOEN KAN NIET
OP VOETBAL!
SHELLY KAN
NIET OP ZINGEN!
BO KAN HAAR
ENERGIE NIET
KWIJT!

