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Geachte relatie,
Bovenstaande titel is onlangs op aanschafinformatie aangeboden aan de openbare bibliotheken.
Hieronder vindt u de recensietekst, zoals die door NBD Biblion is gepubliceerd.
Met plezier naar school! : de onmisbare rol van ouders in het succes van kinderen / NoËlle PameÐer. [Huizen] : uitgeverÐ Pica, [2021]. - 216 pagina's : illustraties ; 24 cm.
Een boek over de betrokkenheid van ouders bij hun kind op school, geschreven vanuit het perspectief van
ouders. Er wordt nadruk gelegd op een goede communicatie tussen ouders en school, waarbij de diverse
gesprekken uitgelegd en voorbereid worden. Van startgesprekken tot gesprekken over een verwijzing naar
een andere (speciale) school. Er wordt aangesloten bij het handelingsgericht werken. Een boek vol
voorbeelden en praktische tips om te stimuleren dat ouders kunnen meeleven, -denken, -doen, -helpen en
meebeslissen over het met plezier naar school gaan van hun kind. Een bruikbaar boek met een mooie
lay-out, waarbij veel gebruik is gemaakt van gekleurde kaders, gekleurde titels van hoofdstukken en
paragrafen, kleine illustraties en overzichtelijke hoofdstukken. Een boek dat ook geschikt is voor leerkrachten
en anderen die met de zorg voor kinderen in het onderwijs belast zijn. Voor ouders gaat de inhoud soms wat
ver en is het wat te specialistisch. De auteur is een kinderpsycholoog die scholen begeleidt in de
samenwerking met leerlingen en ouders.
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