Basiseducatie werkt samen met ...

Basisschool “de Triangel” in Hasselt

Gezinsleren

Doelstelling
•
•

•

ouders inzicht geven in het functioneren van
hun kind in de klas
samen met ouders onderzoeken wat hun
bijdrage kan zijn aan de ontwikkeling van
hun kind op het vlak van taalvaardigheid,
schoolse vaardigheden, socio-emotionele
ontwikkeling
bruggen bouwen tussen ouders en school

De school aan het woord:
Hoe zijn jullie bij Open School Hasselt terecht gekomen?
“Via het Steunpunt Opvoeding en Onderwijs van de Stad
Hasselt leerden we hun aanbod kennen. Onze school wil de
leerlingen maximale kansen bieden. Een goede samenwerking
met en ondersteuning van de ouders is daarbij zeer belangrijk.
Dat Basiseducatie dit aanbod rond ‘gezinsleren’ in onze school
komt geven is een belangrijke troef. Op die manier wordt onze
school ook een beetje de school van de ouders.”
Worden de doelstellingen bereikt?
“Wij denken het wel. Er is een veel spontaner contact tussen de ouders en de leerkrachten. Ouders zien moeilijkheden
waar hun kind mee kampt niet meer als taboe. Ze spreken de
leerkracht er zelf over aan. Ze nemen consequent deel aan
oudercontacten en infoavonden. Het positief zelfbeeld van de
kinderen neemt toe.”

Lesgever Marie:
Doelgroep
Ouders met kinderen in de school. We starten
met de ouders in de derde kleuterklas (40u)
en werken in het tweede deel van het project verder tijdens het eerste leerjaar (40u).
Elke bijeenkomst maken we tijd om ook in de
klas met de ouders en kinderen samen aan
de slag te gaan. De mate waarin de ouders
het Nederlands zelf beheersen is daarbij van
ondergeschikt belang.

“De ouders vinden het interessant om te zien waar hun kind
mee bezig is. Ze komen naar de groep omdat ze in de klas
ook kunnen werken met hun kind. Hierdoor kan ik kort op de
bal spelen. Ik zie de ouders bezig in relatie met hun kind en
kan bijsturen waar nodig. Er wordt gepraat over wat er gebeurt
op school, waarom er bepaalde regels gehanteerd worden.
Ouders kunnen daardoor dingen beter plaatsen, maar krijgen
ook wel de kans om hun frustraties te ventileren. Het is heel
leuk werken en mooi om te zien hoe ouders elkaar steunen en
klaar staan voor elkaar. Dit is zowel op technisch als moreel
vlak.”

Cursiste Sibel getuigt:
“Ik vond het heel fijn om mijn kind van zo dichtbij te volgen.
Soms was ik verrast van wat zij kon, en soms ontgoocheld
van iets dat ze niet kon. Maar de andere ouders waren heel
lief. Ik kon op hen rekenen. Ze waren nooit veroordelend en we
probeerden samen een oplossing te zoeken voor een probleem. Het contact met de leerkracht is nu ook veel spontaner.
Ik ben niet bang meer om iets te vragen en begrijp ook beter
waarover ze praat op een oudercontact.“
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