Passend Onderwijs maken
we samen met ouders!

‘Als leerkracht twijfelde ik om met ouders te delen welke moeite het mij soms
kost om kinderen met een zorgvraag te
begeleiden. Ook ik ben maar een mens.
Nu ik weet dat we hierin samen staan
voel ik meer ruimte om ook bij ouders
aan de bel te trekken. We vinden elkaar
nu vanzelfsprekend’ - Juf Marijke

‘Uitstekende avond!
Voor herhaling vatbaar!’

Blije kinderen die de ruimte krijgen om hun talenten te ontwikkelen, dat willen we allemaal. Of we nu ouder zijn, leerkracht,
pedagogisch medewerker, ambulant begeleider, IB-er of directeur. Goede samenwerking tussen ouders en professionals* is
hierbij enorm belangrijk. Juist als het gaat om Passend Onderwijs! De inspectie heeft in haar toezichtkader voor scholen daarom ook criteria opgenomen over deze samenwerking. De samenwerkingsverbanden voor passend onderwijs hebben in hun
niveau van basisondersteuning ook allemaal aandacht voor samenwerking met ouders.

Wensen en verwachtingen Passend Onderwijs

Wat wensen en verwachten we dan van elkaar als het gaat
om samenwerking? Rondom het individuele kind, op school,
in de gemeente of regio? Daarover gaan ouders, pedagogisch
medewerkers, leerkrachten, IB-ers en directeuren met elkaar
in gesprek. Dat doen we tijdens een Wensen en Verwachtingenavond Passend Onderwijs in uw samenwerkingsverband
of regio. Daarbij laten we organisatiestructuren en regelgeving
even los.
De opbrengsten van de avond bieden u handvatten bij de verdere ontwikkeling van het beleid rond Passend Onderwijs in
uw school, gemeente of regio.
‘Op het schoolplein zie je aan ouders niet af of hun kind
ook Asperger heeft, zoals onze zoon. Op deze avond heb ik
eindelijk ouders leren kennen die net zo’n bijzonder kind
hebben als wij. Wat een opluchting ook, om te horen dat
het schoolteam al bezig is met een klasseoverstijgende
aanpak hiervoor.’ - Ouder Jaap

Programma

We beginnen de avond met een korte inspirerende inleiding
over Passend Onderwijs. Het belang van samenwerking rond
het kind staat daarin centraal. Vervolgens praten we in gemengde groepen met ouders en professionals* over onze wensen en verwachtingen rond thema’s als:
• Goede en veilige sfeer in de groep voor alle kinderen
• Wat leert mijn kind
• Contact tussen ouders en school
Welke mogelijkheden zien we en welke ideeën hebben we?
Hoe kunnen we als ouders en professionals* nog beter samenwerken, om de talenten van onze kinderen zo goed mogelijk
tot bloei te laten komen?

‘Mij trof vooral de openheid en het wederzijdse begrip
tijdens deze avond. Deelnemers voelen zich gezien en
gehoord, mede door de onafhankelijke gesprekleiders.
Typisch een voorbeeld van 1+1=3, samen meer mogelijk
maken, uiteindelijk blijft het sleutelwoord: communicatie.’
- Teamleider samenwerkingsverband Anita
Aan het eind van de avond, maken we afspraken over hoe we
verder gaan met wat er besproken is.

We zorgen in overleg met u voor…
•
•
•
•
•
•
•

Voorbereiding van de avond
Aantrekkelijke uitnodiging
Interactieve polls tijdens de avond waarop
gereageerd kan worden met smartphone
Inspirerende presentatie
Onafhankelijke gespreksleiders
Verslaglegging
Afspraken over vervolg

Wij begeleiden u ook graag bij de verdere ontwikkeling van het
beleid rond passend onderwijs in uw gemeente of regio, waar
het samenwerking tussen ouders en professionals* betreft.

* Waar we spreken over professionals bedoelen we iedereen die
beroepsmatig bij kinderen en passend onderwijs is betrokken,
zoals leerkracht, pedagogisch medewerker, ambulant begeleider, IB-er en directeur.

Wilt u meer weten over de mogelijkheden?
Neem contact op!

www.actiefouderschap.nl Tel. 085-4863245 info@actiefouderschap.nl @actiefouder

