Basiseducatie werkt samen met ...

Kleuterschool “Duizendvoet” in Lokeren
Communicatie met ouders

De school aan het woord
Hoe zijn jullie bij Basiseducatie terecht gekomen?

Doelstelling
Allochtone ouders maken kennis met de
werking van de school en het onderwijs in het
algemeen. Door hen inzicht bij te brengen,
verbetert het contact met de school en krijgen
hun kinderen kansen op een betere schoolloopbaan.
De ouders zelf krijgen door de cursus zin om
verder Nederlands te leren. Zo kunnen ze hun
kinderen thuis beter begeleiden en boeken ze
vooruitgang in hun dagelijks leven.

Doelgroep
Laaggeschoolde, allochtone ouders:
• met weinig of geen kennis van het Nederlands
• die kinderen hebben in het kleuter- en lager
onderwijs
• die geen of weinig contact leggen met de
school
• die moeilijk afspraken nakomen
• waarvan men vermoedt dat ze briefwisseling,
agenda, rapporten niet (kunnen) lezen

“Het Nederlands begrijpen en spreken is voor onze school
een constant aandachtspunt. Belangrijk hierbij zijn vooral de
vaardigheden die nodig zijn om met leerkrachten te kunnen
praten. Veel allochtone ouders willen wel Nederlands leren,
maar er is niet altijd een aanbod op hun maat. De school
van hun kind is hiervoor wel een veilige plaats. Het is niet
de bedoeling ouders volledig het Nederlands aan te leren,
maar zich te leren beredderen in het Nederlands binnen het
dagelijks leven én het schoolleven.
Voor velen is de stap naar een vorm van volwassenenonderwijs te groot. Basiseducatie brengt daarom een aanbod
binnen de school.”
Werd de doelstelling bereikt?
“Absoluut! Na de cursus begrijpen de ouders het schoolgebeuren en het belang van het kleuteronderwijs beter. Door
als directie regelmatig eens binnen te springen verkleint
ook de drempel en durven ouders meer vragen te stellen of
problemen te melden.”

Wat vond de lesgever ervan ?
“De ouders zijn heel gemotiveerd, ze vormen een goede
groep, ze helpen elkaar met de taal en met moeilijke onderwerpen. Cursisten raken geïnteresseerd in waar hun kinderen dagelijks mee bezig zijn. Zij leren bepaalde onderwerpen
beter plaatsen, ze raken overtuigd van het belang van onderwijs voor hun kinderen, ze spreken de leerkrachten aan en
ze komen vaker naar oudercontacten.”

Een cursist getuigt
Wat heb je geleerd in deze cursus?
“Ik begrijp nu de agenda, het rapport en de brieven die mijn
kind meebrengt. School is belangrijk in het leven van mijn
kind, ook de kleuterschool. Ik ben blij dat de school mij
waardeert, ik wil beter meewerken. Het was leuk om dit te
ervaren. Ik durf nu beter praten met leerkracht en directie,
ook over een probleem.”
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