
contract Schermtijd/Gamen 

 

    
AFSPRAKEN 

 

Er is elke weekdag 2u schermtijd.  Elke vrije dag 
is er 3u30 schermtijd.  In het weekend kan er 2 x 
15 minuten extra schermtijd verdiend worden bij 
uitvoeren van taakjes. 
 
+15 minuten afsluittijd.  

  
 

Schermtijd voor 6u mag niet! iPad mag voor 6u 
niet naar de slaapkamer.  

 
 

Als er gegamed wordt met gezamenlijke 
vrienden of familie mag er altijd mee gespeeld 
worden.  
 

 
 

Als er gegamed wordt met vrienden van op 
school mag er alleen gegamed worden.  
 

 
 

Kwaad worden tijdens het gamen mag. 
 

 
 

Schelden mag niet!  



 

UITZONDERINGEN!  
- Schermtijd na 6u telt niet mee.  Schermtijd 

wordt pas geteld wanneer mama en papa 
wakker zijn. 

- Als er bezoek is of als Lander ziek is, mag 
er meer schermtijd zijn. 

 

 
 

Er wordt NOOIT zelf iets aangekocht in een game 
of app store! Dit gebeurt altijd door mama of 
papa.  

 

Na de 3u30 of 1u voor het slapen gaan, mag de 
timer op 15 minuten gezet worden. Het laatst 
begonnen filmpje/game wordt dan afgerond. 
BINNEN deze 15 minuten wordt de iPad 
weggelegd/de Nintendo Switch uitgezet.  
 

 

BELONINGEN  

JOEPIE! Je hebt de gevraagde taakjes goed uitgevoerd.  Dat verdient 

een beloning! 

- Je krijgt tot 2 x 15 minuten extra schermtijd in het weekend.  

JOEPIE! JOEPIE! Het lukte je om een hele week aan de afspraken te 

houden! Dat verdient nog een beloning! 

- Op zondag krijg jij 2 euro om vrij te spenderen in een game. 

- Je mag zelf kiezen waar je je centjes aan besteed. 

- Mama of papa doen de aankoop!  

- Je mag deze centjes ook opsparen om iets groters mee aan te 

kopen.  

CONSEQUENTIES 

JAMMER! Deze dag is het je niet gelukt om je aan de afspraken te 

houden.  

- Te laat eindigen:  

o 15 minuten minder schermtijd de volgende dag. 

- ’s Nachts/voor 6u de iPad halen naar de slaapkamer: 

o Volgende dag geen schermtijd. 



Handtekeningen:  

Mama 
 
 
 

Papa Lander 

 


