
 
 

 

 

 

Voor de lezers van de nieuwsbrief 'Ouderbetrokkenheid-PLUS tips' is er in 2020 iedere maand een 

nieuw aanbod. Het aanbod in de nieuwsbrief van mei kan gebruikt worden in de maand juni en kan 

door maximaal drie organisaties worden benut: 

 

 

Aanbod gratis online workshop Gelijkwaardig samenwerken met ouders 
 

Voor scholen, schoolbesturen of samenwerkingsverbanden in het primair onderwijs biedt Harriet 

Marseille van Ouderbetrokkenheid-PLUS  op een nader af te spreken moment in juni 2020 een gratis 

online workshop aan over Gelijkwaardig samenwerken met ouders.  

 

Ouderbetrokkenheid gaat over gelijkwaardig samenwerken tussen school en ouders, om de kinderen 

te ondersteunen in hun schoolontwikkeling. Maar vaak zien we dat in deze samenwerking een van 

beide partijen zich dominant opstelt. De school ervaart dan bijvoorbeeld eisende of juist passieve 

ouders. De ouders ervaren dan dat de school te weinig openstaat voor hun visie, of ze ervaren juist 

een te afwachtende, onzekere opstelling vanuit de school. Als de situatie structureel uit balans is, zal 

er iets moeten veranderen. Van onderwijsprofessionals mag worden verwacht dat zij hiertoe in staat 

zijn, maar het is niet altijd duidelijk hoe de ontstane ongelijkwaardigheid kan worden aangepakt. In 

deze workshop gaan we hier dieper op in en na afloop hebben de deelnemers concrete handvatten 

om mee aan de slag te gaan. 

  

De workshop duurt anderhalf uur en vindt plaats via Zoom. De eerste drie personen die in mei 2020 

per e-mail doorgeven dat ze hiervan gebruik willen maken voor hun organisatie, komen in 

aanmerking voor een workshop die in juni 2020 zal worden gehouden. Bij het aanbod hoort ook een 

gratis voorgesprek over de specifieke situatie binnen de betreffende organisatie, zodat daarop in kan 

worden gegaan tijdens de workshop. Aanmelden kan tot en met 31 mei via 

harriet@ouderbetrokkenheidplus.nl  

 

Wie nog geen abonnement heeft op de nieuwsbrief Ouderbetrokkenheid-PLUS tips die iedere maand 

gratis wordt verzonden, mag gebruik maken van dit aanbod bij gelijktijdig aanmelden voor de 

nieuwsbrief.  
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