5.2:

Tips voor ouders uit het boek “Samen Sterk: Ouders & School!”

De drie vragen van effectieve feedback (zie 2.2) geven houvast in de samenwerking
met ouders:
1. Feed-up: wat zijn onze doelen en afspraken? Zoals: wat streven we na qua
schoolplezier, leerontwikkeling en samenspelen? En hoe: wat verwachten
ouders van school en wat verwacht school van hen?
2. Feed-back: hoe dichtbij ons doel zijn we al? Zoals: in hoeverre lukt het al
om passend onderwijs te bieden?; in hoeverre ondersteunen ouders al
het onderwijs? Oftewel: complimenten/waardering (de tops).
3. Feed-forward: wat kan nog beter? Zoals: hoe kan school nog meer
afstemmen op de onderwijsbehoeften van het kind?; hoe kunnen ouders
het onderwijs nog meer ondersteunen? Oftewel: suggesties voor
verbetering (de tips).
Hanteren school een ouders eenzelfde kader, dan streven zij hetzelfde na en
spreken ze dezelfde taal. Dit leidt tot een plezierige samenwerking en is gunstig
voor leerkrachten, ouders én leerlingen. Oftewel: Samen Sterk.
Samen Sterk: aandachtspunten communicatie voor ouders

‘Samen Sterk: Ouders & School!’ heeft de richtlijnen voor school vertaald in 10
aandachtspunten voor ouders.
1. Geef aan dat je het waardeert dat jullie een gesprek hebben over je kind.
Als de leerkracht hiertoe het initiatief nam, dank haar dan daarvoor. Als jij
het initiatief deed, dank de leerkracht dan voor het ingaan op je verzoek.
2. Realiseer je dat ouders en leerkrachten een gemeenschappelijk belang
hebben: dat het goed gaat met jullie kind en hun leerling.

3. School en ouders hebben eigen rollen en verantwoordelijkheden. Luister
naar elkaar en benut elkaars kennis en ervaring. Denk met elkaar mee,
maar ga niet op elkaars stoel zitten.
4. Een gesprek op school heeft één of meer doelen. Vraag daar van te voren
gerust naar, zodat je het gesprek kunt voorbereiden. Geef eventueel ook al
aan welke vraag jij hebt, dan kan de leerkracht daar alvast over nadenken.
5. Bespreek je eventuele zorgen en luister naar die van de leerkracht. Vraag
ook naar wat goed gaat met je kind. Vertel welk gedrag van je kind jou
trots/blij maakt. En geef de leerkracht een welgemeend compliment voor
haar inzet, want ook leerkrachten hebben dit zo nu en dan nodig.
6. Formuleer samen doelen voor leren en gedrag. Let wel: school heeft de
regie bij de onderwijsdoelen en ouders bij de opvoedingsdoelen.
7. Vraag hoe je de leerontwikkeling van je kind kunt ondersteunen. Geef je
mogelijkheden aan, maar bewaak je grenzen, zeg het als iets voor jou niet
haalbaar is. Respecteer dat de school ook grenzen kan hebben.
8. Betrek je kind bij de samenwerking. Bereid een gesprek op school met je
dochter of zoon voor. Kan/mag/wil je kind erbij zijn? Welke informatie
kan je met wie bespreken? Zo bewaak je de privacy van je kind (en je
gezin). Vraag je kind of jij/hij/zij nog iets moet/wil vragen of vertellen
aan de leerkracht? Zo kan je kind het gesprek (mee) voorbereiden en
krijgt het grip op wat besproken wordt.
9. De school heeft een onderwijs- en ondersteuningsroute die houvast kan
bieden. Ontstaan er problemen, ga dan meteen met de leerkracht in
gesprek. Vraag in welke stap jullie zitten, wat een volgende stap zou
kunnen zijn en wat de rol van ouders hierin is.
10. Vraag om heldere afspraken: wie gaat wat doen? Zo weet je wat je aan
elkaar hebt. Akkoordeer de afspraak die ouders betreft alleen als deze
voor jou wenselijk én haalbaar is. Dan is de kans groot dat de afspraak
gaat lukken. Is de afspraak niet haalbaar, wees dan duidelijk en stel deze
bij. Zorg er ook voor dat je weet wat school gaat doen, wanneer en hoe.
Onterechte verwachtingen en onnodige misverstanden zijn zodoende te
voorkomen. Kom bij het volgende gesprek terug op de afspraken.
Bron: HGW: samenwerken aan schoolsucces (Pameijer, 2017), hoofdstuk 5,
Ouderbetrokkenheid en samenwerken met ouders.

