
 

De ‘Einstein-begeleiding’ is voor kinderen en jongeren die de wereld 
soms als lastig ervaren.  
In onze cultuur gelden een heleboel regels. 
Van ons wordt verwacht, dat we die regels vanzelf snappen. En ze 
zijn steeds anders??? 
Misschien loopt je kind hier tegen aan. 

 • Als een kind iets stom doet, mag je stommerd zeggen, en als je dat tegen een volwassene zegt, dan ben je ineens             

brutaal. 

 • Als je van de juf niet mag overleggen, bedoelt ze ook dat je niet samen mag giechelen, maar...dat heeft ze helemaal             

niet gezegd. 

 • Als de meester zegt (als je een 3 hebt voor een repetitie), dat je zóóó geweldig goed je best gedaan hebt, dan meent             

hij dat waarschijnlijk niet.. 

 • Als er iemand op visite komt, dan moet je een hand geven, maar de postbode die een pakje af komt geven, díe hoef je             

geen hand te geven. 

 • Zomers mag je een korte broek aan en als de mensen om je heen het koud vinden, dan moet je ineens je lange broek             

aan. 

 • Als Sjoerd een grapje maakt, moet iedereen van de klas hard lachen, en als jij hetzelfde grapje zegt, vinden ze die             

flauw. 

 •  Als je tranen ziet bij iemand, dan is t ie waarschijnlijk verdrietig, maar hij kan ook juist heel blij zijn en mijn moeder             

heeft het als ze uien schilt. 

 • Als je tien keer aan een vriendje gevraagd heeft of hij woensdagmiddag komt spelen, en hij heeft tien keer nee gezegd,             

dan wil hij waarschijnlijk helemaal niet.  

 • Als je iemand op de kast gejaagd hebt, dan zit er echt niemand op die kast. Ze bedoelen dan iets anders.             

 • Als je niet mag tikken met je pen op je tafeltje, mag je dat meestal ook niet met je potlood.             

Bij de ‘Einstein-begeleiding’ ontdek je dat je oké bent, zoals je bent. Je 
leert ook omgaan met de verborgen regels van onze cultuur.  


