Samenwerken met school
Je kind opvoeden doe je niet alleen. Je kind verblijft een behoorlijke tijd op school, dus ook wat daar
gebeurt heeft veel invloed.
Ouders doen er goed aan om te investeren in de relatie met de school. Andersom overigens ook!
Juist door goed samen te werken kun je ervoor zorgen dat je spruit zich optimaal ontwikkelt en als er
zich onverhoopt problemen voordoen is het gemakkelijk om de juiste persoon te spreken te krijgen.
Respect voor de mening van de leerkracht is belangrijk. Daarom worden opmerkingen als “jullie
hebben zo veel vrije tijd” niet blij ontvangen. De meeste ouders beseffen inmiddels ook wel dat niet
al het werk is gedaan als de schooldag is afgelopen. Voorbereiding, nabesprekingen, bijscholingen,
vergaderingen, alles gaat gewoon door.
Scholen hebben ook niet altijd inzicht in de situatie thuis. Beide partners werken meestal, en vaak is
dat ook hard nodig. Scholen verwachten dat jij nog eens oefent met het kind wat zo slecht kan lezen.
Vaak is dat niet zo eenvoudig. Jij hebt het óók druk, en je kind heeft misschien helemaal geen zin in
lezen….
Problemen in de klas, op het schoolplein, of mogelijk onderweg op de fiets naar school, niet alles kan
een leerkracht altijd zien (of horen). Je kind komt misschien thuis met een verhaal wat zwaar
overtrokken is, waarna je misschien woedend op school verschijnt, vol emotie om wat er nú weer is
gebeurd.
Tips:
-

investeer in een goede band met de leerkracht
toon begrip voor het feit dat een leerkracht niet elk moment tijd voor je heeft
zorg dat je goed geïnformeerd bent over het voorval dat je wilt bespreken (wie deed wat,
wanneer en wat ging eraan vooraf, bv. als het over pestgedrag of iets dergelijks gaat)
besef dat er mogelijk ook een andere kant aan het verhaal zit die je niet kent
realiseer je dat je gevoelig bent als er kritiek komt op jouw kind, probeer rustig te blijven.
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