
“Mijn zoon moet elke dag 
tien minuten lezen en zijn 
sommen oefenen. School 
zegt dat dit niet veel werk 
is. Doordat ze het zelf klein 
maken, durf ik niet meer 
zeggen dat dit voor ons niet 
lukt.”

ouder aan 
het woord



BELUISTER 
HET FRAGMENT

GA DAARNA DOOR 
NAAR DE BELANGKAART. 

Hoe komt dit binnen? 
Wat onthoud je? 

BESPREEK



“Als ik een goede relatie 
heb met de ouders, zullen 
zij ook sneller geneigd 
zijn mij te durven vertellen 
waar ze op vastlopen 
thuis.”

Wat doe jij om tot een goede relatie 
met ouders te komen? Komen ouders 
met vragen en problemen tot bij jou? 

belang van 
partnerschap



TIP
Een goede relatie bouw je op 
vanaf de start. Wacht dus niet 
tot een eerste oudercontact 
na enkele weken, maar nodig  
ouders al uit in de eerste of 
tweede week voor een ‘ouder-
vertelgesprek’. Leer elkaar ken-
nen en laat de ouder vertellen 
over hun kind. Wat kan je kind 
goed? Hoe word je kind graag 
getroost? Waar is die minder 
sterk in? …



"Ouders durven niet altijd 
aan te geven dat ze aan  
een verwachting niet 
kunnen voldoen of dat 
ze bepaalde spullen niet 
hebben. En ik besefte niet 
dat wat ik verwacht voor 
sommigen niet haalbaar is.”  

drempels 

Welke dingen zijn voor jou vanzelf-
sprekend die voor ouders anders 
kunnen zijn? Welke dingen verwacht 
jij van ouders en weet je of deze 
haalbaar zijn voor hen? 



TIP
We handelen of redeneren vaak 
zonder stil te staan bij ons eigen 
referentiekader. Sta stil, neem je 
vanzelfsprekendheden onder de 
loep en vergeet niet dat ieders 
zijn leefwereld anders is. Stel 
jezelf de vraag: ‘Weet ik het of 
denk ik het?’ 



“Ik wil ouders het gevoel 
geven dat ze alles aan 
mij kunnen vertellen. 
Daarvoor moet ik wel tijd  
en ruimte hebben om te 
kunnen werken aan het 
opbouwen van vertrouwen.“

noden

Hoe kan jij werken aan vertrouwen? 
Welke houding neem je aan 
of welke stappen zet je? 


