Dansen met ouders
Over effectieve communicatie met ouders en grenzen stellen
Je wil de deur van je klaslokaal nét dichtdoen of de moeder
van Jesper komt verhit aangelopen. “Goed dat ik jou zie”,
zegt ze en wijst naar je. “Ik vind dat Jesper veel te weinig
aandacht van jou krijgt”. Je wil iets terugzeggen maar ze
vervolgt met luide stem: ”en gisteren met dat akkefietje op
het plein heb je hem veel te hard aangepakt, hij lag gewoon
te huilen in zijn bed!”
Wat houden de modules in?
Baal jij er ook zo van wanneer een oudergesprek niet lekker loopt? T lukt niet te vertellen
wat voor jou van belang is en ook de ouder voelt zich duidelijk niet gehoord. Hoe komt dat
nou toch? Ouders, hoe ga je met ze in gesprek? Wil jij een volgende stap maken in
professionele communicatie met ouders? Dan is deze leergang iets voor jou!
Hoe word jij geraakt en wat heb jij nodig voor een professionele en prettige omgang met
ouders. Effectief communiceren met ouders. Beinvloed de ander, begin bij jezelf.
In de training maken we gebruik van verschillende theorieën, modellen en oefeningen uit
Systemisch werk en Transactionele Analyse. De training zal in het teken staan van ervarend
leren. Oefenen in tweetallen en groepjes aan de hand van o.a. zelf ingebrachte casuïstiek.
Voor wie is de leergang bedoeld?
Ouders willen vaker
een tussentijds
gesprek en stellen
vaker kritische vragen

We gaan uit van deelnemers met een growth mindset die bereid
zijn zichzelf in te brengen, te oefenen en zich verder als
professional willen ontwikkelen!

Onderzoek DUO

Investering
Deze leergang vraagt een investering van 16 uur
Data modules
19 februari 2020
18 maart 2020
20 mei 2020

13.30 – 16.30 uur
13.30 – 16.30 uur
13.30 – 16.30 uur

Trainers:
Jutta van der Aalst
Marina Hoos

Je kunt je opgeven via: leerplein@scholengroepholland.nl o.v.v. “Dansen met ouders.”

