Een vaak gehoorde klacht onder ouders is dat ze "het wiel zelf
herhaaldelijk moeten uitvinden". Daarmee bedoelen ouders dat ze
proefondervindelijk, met vallen en opstaan, zelf de weg zoeken
waar het gaat om het opgroeien en opvoeden van hun kinderen.
Dit speelt in hoge mate bij ouders met schoolgaande kinderen
met extra ondersteuningsbehoeften.

Ouderkracht geeft daarom vorm aan
ondersteuning van ouders onderling.
De formule draagt bij aan de maatschappelijke roep om de “eigen kracht” aan te spreken.
Ouderkracht omvat een pool van ouders die hun ervaring graag
beschikbaar stellen aan andere ouders. Deze ouders zijn over heel
Nederland verspreid.
Ouders met vragen, kunnen deze kenbaar maken in de Vragenvanger
van Ouderkracht (afbeelding hiernaast). De vragenvanger zou je op alle
websites waar ouders komen, willen zien staan.

Lid worden van de ervaringspool ?!!
Als jij het belangrijk vindt dat ouders elkaar kunnen benaderen en je hebt zelf kinderen (gehad)
met extra ondersteuningsbehoeften op school, dan kun jij deel uit maken van de ouderpool van
Ouderkracht. Stuur een email naar ouderkracht@gmail.com
De mensen die je voor zijn gegaan, zouden het geweldig vinden als je de pool komt versterken!
En vragende ouders zullen jouw ervaringen graag horen.

De vragenvanger op je website installeren ?!!
De vragenvanger van Ouderkracht is en mag je zelfstandig op iedere website installeren. Een
eenvoudige manier is om haar in een “iframe” aan te roepen. De html-instructie daarvoor is:
<iframe src="http://www.ouderkracht.nl/ok/basisvraag/basisvraag.php" width="275" height="350"></iframe>* voor
de “staande” versie of voor een “liggende” versie …... /basisvraagl/basisvraagl.php" width="500" height="375" …....

De inhoud van het iframe verklaart zichzelf. De ?-knop geeft de belangrijkste informatie. De
vragenvanger is feitelijk een mini-website die binnen een andere website getoond wordt. Vanaf
welke website-installatie een vraag via de vragenvanger ook wordt ingestuurd, deze wordt altijd in
één en dezelfde pool ontvangen en beantwoord.
*
Enig geëxperimenteer met breedte- en hoogte-instellingen is nodig om de vragenvanger goed in het iframe te passen zonder
schuifbalken. Het staat een websitebeheerder vrij om omliggende code te gebruiken om het geheel naar de zin te maken.
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