Ouders als partner
Gevoelige zaken aankaarten zonder de relatie te verstoren
• Patrick lost conflicten op met zijn vuisten. Zijn ouders vinden dat hun zoon
best een beetje weerbaar mag zijn.
• De moeder van Sanne spreekt je altijd aan vlak voor je les begint en ontlokt je daarmee uitspraken waar je later spijt van hebt.
• De vader van Daan kwam laatst scheldend de klas binnen, omdat hij het
niet eens was met jouw aanpak van een conflict met zijn zoon.

Praktische informatie

De training ouders als partner biedt concrete handvatten voor het verbeteren van de samenwerking met ouders in dienst van de ontwikkeling van
het kind.

Maatwerk
Aansluitend op de aanwezige ervaring
in het team, de groepsgrootte en de
beschikbare trainingstijd stellen we
graag in overleg een training op maat
samen.

Centraal staat de vraag:
• Hoe kun je tijdens lastige gesprekken met ouders de leiding nemen en het
belang van je leerling blijven dienen?
Ouders als partner richt zich op:
Inzicht
• In jouw persoonlijke manier van communiceren en het effect hiervan op
ouders
• In de invloed van loyaliteit, hiërarchie en grenzen in de relatie leerkrachtouder-kind
Vaardigheden
• Omgaan met het mechanisme ‘gedrag roept gedrag op’
• Aangeven van persoonlijke en professionele grenzen in het contact met
de ouder
• Omgaan met emoties en stress reacties van jezelf en de ouder
Oefenen
• Met technieken die helpen om meer invloed te krijgen op het verloop van
het gesprek en daarbij de relatie in stand te houden zonder je doel uit het
oog te verliezen
• Slecht nieuws boodschappen brengen
Werkwijze:
In een aantal korte scènes maken we de wederzijdse beïnvloeding tussen
leerkracht en ouder op een speelse manier inzichtelijk en invoelbaar. Leerkrachten leveren eigen praktijksituaties aan. Deze praktijksituaties worden
gebruikt voor reflectieopdrachten en ervaringsoefeningen die zorgen dat je
de theorie vertaalt naar eigen specifieke behoeften en mogelijkheden.

Modules
De volledige training omvat 4 modules
van ieder één dagdeel.
De modules zijn ook los te volgen.

Begeleiding
De training wordt verzorgd door
Nicoline van der Heijden in samenwerking met een acteur.
Locatie
De school is voor ons een prima
trainingslocatie. Wanneer er naar een
externe locatie wordt gezocht dan
graag in overleg.
Kosten
Offerte op maat.
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