Informatie over
de cursus
Samen Sterk:
Handelingsgericht
werken voor ouders

O

uderbetrokkenheid betreft de betrokkenheid
van ouders bij het onderwijs aan hun kind,
thuis en op school. Ouderbetrokkenheid staat
volop in de belangstelling. Er wordt veel over
geschreven, meestal vanuit het perspectief van de
school: Wat kunnen leerkrachten en scholen doen
om de betrokkenheid van ouders te vergroten? De
cursus Samen Sterk hanteert een ander perspectief:
dat van de ouders. En dat vanuit de methode:
Handelingsgericht werken (HGW).

H

oe beter het ouders en professionals lukt om
samen te werken, hoe beter het welbevinden,
de werkhouding en de schoolprestaties van een kind
zijn. Dit geldt voor kinderen op de basisschool,
en zeker ook voor kinderen op het voortgezet
onderwijs.

H

GW voor ouders betekent dat ouders
en leerkrachten samenwerken. Elkaar
serieus nemen, goed luisteren, je in de ander
verplaatsen, begrip tonen en wederzijds respect
staan centraal. De ouder is een belangrijke ervaringsdeskundige. Je weet wat wel en niet werkt bij je kind.
Je kunt de leerkracht daarom belangrijke informatie
en waardevolle tips geven. Maar hoe breng je de
samenwerking tot stand?

H

GW is door Noëlle Pameijer met een aantal
collega’s ontwikkeld. Zij heeft er inmiddels
verschillende boeken over geschreven.

Z

ij schreef het boek ‘Samen sterk: ouders & school’ in
samenwerking met het Ouderplatform. Dit boek is bedoeld
voor ouders van kinderen op de basisschool en in het
voorgezet onderwijs.

E

en belangrijk doel van het Ouderplatform is
om de communicatie te verbeteren tussen
scholen en ouders. Het Ouderplatform heeft
daarom op basis van het boek ‘Samen sterk:
ouders & school!’ de cursus ‘Samen Sterk’
ontwikkeld. Deze cursus is speciaal bedoeld
voor ouders van kinderen in het basisonderwijs en in
het voortgezet onderwijs.

A

lle ouders kunnen gedurende de hele schoolloopbaan van
hun kind met onderwijs-, zorg- en opvoedvragen te maken
krijgen. Met deze cursus kunnen ouders beter en sneller hun weg
vinden binnen het onderwijs en de (jeugd)zorg. De cursus Samen
Sterk biedt ouders een kader voor communicatie, voor overleg en
samenwerking. Het geeft praktische en direct toepasbare tips over
hoe je op een positieve manier met leraren of andere professionals
in gesprek kunt gaan en blijven. Het doel van de cursus is om
ouders in hun kracht te brengen als gelijkwaardig partner van
onderwijs en zorg. Daarbij is de communicatie het belangrijkste
onderwerp. De positie van de ouders is voor de cursus het
uitgangspunt; de samenwerking van ouders met onderwijs en zorg
rondom het kind staat daarbij steeds centraal.

Voor meer informatie
over de cursus en
over het Ouderplatform:

www.ouderplatformgooi.nl
Stichting Ouderplatform Gooi & Omstreken
Postbus 14 - 1400 AA Bussum
e-mail: info @ ouderplatformgooi.nl

