Communicatie
2016-2017
Aanbod voor ouders
School en communicatie
Zodra je kind naar school gaat krijg je als ouder te maken met een 10 minutengesprek, een
informeel gesprekje bij de klassendeur of misschien zelfs een slecht nieuws gesprek en daarmee
met communicatie. Een boeiend thema waar wij regelmatig vragen over krijgen. Begrippen die
daar voor ons mee te maken hebben zijn gelijkwaardigheid, het belang van keuzemogelijkheden,
perspectief van de ander, ‘ontschuldigen’ en het werken aan oplossingen in wederzijds belang.
Zoekt u inspiratie? Wilt u als ouder meer weten of praktisch aan de slag met communicatie?
Als Samenwerkingsverband nodigen wij u als ouders van harte uit om een avondlezing of
workshop bij te wonen.
Deelname is gratis.
Aanmelden kan via http://www.passendonderwijs-zk.nl/communicatie
(Voor meer informatie of vragen kunt u contact opnemen met Henriette Lemmen of Petra den Boer van het
Onderwijsloket Passend Onderwijs Zuid-Kennemerland: H.lemmen@po-zk.nl P.denboer@po-zk.nl

Avondlezing: Ouderbetrokkenheid 3.0
Spreker:
Datum:
Tijd:
Locatie:
Doelgroep:
Inhoud:

Peter de Vries
15 november 2016
19.00 – 21.00 uur
Hotel Van der Valk Haarlem Zuid
Ouders, directie, intern begeleiders, leerkrachten en stagiaires
Ouderbetrokkenheid 3.0 is een manier van denken. Wanneer elke leraar en ouder deze
manier van denken consequent omzet in doen, dan begrijpen leraren en ouders elkaar. U
zult gaan herkennen waar uw belangen overeenkomen en waar ze elkaar versterken in
het vormgeven van goed en passend onderwijs voor ieder kind. En dat geeft nieuwe
inzichten, betrokkenheid op elkaar en de gehele school en dus een inspirerende
leeromgeving.
Peter de Vries is Nederlands belangrijkste expert op het gebied van ouderbetrokkenheid,
veelgevraagd spreker en auteur van onder meer de bestseller Handboek Ouders in de
school en Ouderbetrokkenheid 3.0, van informeren naar samenwerken (www.cps.nl)

Avondlezing: Ouderschap. Wat is het eigenlijk?
Spreker:
Datum:
Tijd:
Locatie:
Doelgroep:
Inhoud:

José Koster
23 maart 2017
19.00 – 21.00 uur
Hotel Van der Valk Haarlem Zuid
Ouders, directie, Intern begeleiders, leerkrachten en stagiaires
School en ouders. Beiden hebben zij de verantwoordelijkheid en het verlangen om
kinderen, elk vanuit een eigen invalshoek, goed groot te brengen. Wat helpt het dan
wanneer er goed wordt samengewerkt en gecommuniceerd. Dit samenwerken gaat
helaas niet altijd vanzelf.
Er gebeurt (doorgaans onbewust) veel tussen ouders en beroepskrachten in de
onderlaag. Naast communicatie vaardigheden helpt het om inzicht te hebben in deze,
soms heel ingewikkelde, dynamiek. Wat maakt dat juíst de samenwerking met ouders

soms zo ingewikkeld kan zijn? Wat is eigenlijk ‘ouderschap’ in essentie? Welke rol spelen
thema’s als ‘overdracht’ en kwetsbaarheid?
José Koster biedt training, onderwijs en coaching aan beroepskrachten in onderwijs, zorg
en welzijn. Ook leidt ze oudergerichte projecten (www.josekoster.nl)

Workshop:

In gesprek met school (theorie en praktijk)

Sprekers:
Datum:
Tijd:
Locatie:
Doelgroep:
Inhoud:

Marlotte van Hasselt, Henriëtte Lemmen en Petra den Boer
18 en 25 januari 2017
09.00-11.00 uur
Schipholpoort 2 Haarlem
Ouders
De communicatie met school loopt in veel gevallen vanzelf. Als het goed gaat met het
kind, gaat de afstemming met school ook meestal goed. Wat nu als er andere ideeën zijn
over wat goed is voor het kind. Dan zit de communicatie vol gevoeligheden, worden
opmerkingen heel anders geïnterpreteerd en ontstaat er al snel ‘ruis’ op de lijn. Tijdens de
eerste ochtend gaan we aan de slag met de uitgangspunten in de communicatie met
school en bieden we technieken aan om in te zetten als er ruis ontstaat.
Tijdens de tweede ochtend gaan we praktisch aan de slag. Deelnemers kunnen
gesprekken oefenen met zelf ingebrachte voorbeelden. Het geeft ook de mogelijkheid om
desgewenst de technieken van de vorige bijeenkomst te oefenen.
Marlotte van Hasselt werkt sinds 1990 als actrice in trainingen en opleidingen. Ook is zij
werkzaam als personal coach en geeft zij trainingen in communicatie, presentatie,
klantgerichtheid etc. Hiervoor zet zij verschillende theatermethodieken in.
(www.deoefenchoach.nl)
Henriette Lemmen en Petra den Boer werken samen als ouderconsulent voor het
onderwijsloket van het samenwerkingsverband. Beiden hebben de Mediation opleiding
gevolgd.
(www.passendonderwijs-zk.nl)

