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Programma

Focus 1:

Hoe kunnen we ouders motiveren en betrekken?



Dag 2

Voormiddag - Focus 1
Hoe kunnen we ouders motiveren en betrekken?

Namiddag - Studiebezoek



Cirkelgesprekken

• Individuele voorbereiding rond prenten

• Twee deelnemers voeren een gesprek 
rond de prenten.

• Twee deelnemers bespreken nadien wat 
de vorige sprekers gezegd hebben.

De andere deelnemers observeren… 

Deze werkvorm stimuleert het intern denkproces.



Centro Internazionale
Loris Malaguzzi



Centro Internazionale
Loris Malaguzzi



Dag 3

Voor- en namiddag - Focus 2
Hoe een goede relatie opbouwen met ouders?

Namiddag – gids Regio Emilia



Drie waarden



3 waarden

Noteer 3 waarden in de zandzakken 
die onmisbaar zijn in jouw professioneel 
leven!
De luchtballon van het leven doorstaat
vele stormen:
• Gooi één zandzak overboord
• Gooi vervolgens nog een zandzak

overboord.
• Groepsgesprek

Benodigdheden: 3 zandzakken per deelnemer,
https://www.youtube.com/watch?v=97k0OR_NEBI

https://www.youtube.com/watch?v=97k0OR_NEBI


Tricolore in het stadhuis

Pools volkslied

Parmigiano Reggiano
Parmaham

Reggio Emilia



Kathedraal Reggio Emilia

Basilica di San Prospero

Basilica di San Prospero



Dag 4

Voor- en namiddag – Focus 3

Moeilijke onderwerpen over kinderen bespreken met 
ouders.



Six Thinking Hats van 
Edward de Bono
Situatie:

• Een achtjarig meisje is steeds te laat op school en 
vergeet regelmatig haar pennenzak, boeken of 
agenda.

• De ouders zijn gescheiden.

• De leerkrachten willen dit probleem bespreken met 
de ouders tijdens en oudercontact.

Oefening - Rollenspel:

• Iedere deelnemer neemt een rol op zich (1 vader, 1 
moeder, schoolteam)

• Iedere deelnemer krijgt een ‘thinking hat’ – om de 
vijf minuten worden de ‘thinking hats’ doorgegeven 
aan de linkerbuur. 

Voorkennis en persoonlijke stijl van 
leerkrachten en ouders beïnvloeden

de communicatie en de relatie…



ZWART  Advocaat van de duivel – zoekt 
de zwaktes, bedreigingen, onmogelijkheden, 
belemmeringen…

WIT  Houdt zich aan de feiten, cijfers 
en correcte informatie…

GROEN  Is creatief, zoekt alternatieven, 
denkt out-of-the-box, wil veranderen, zet de 
gedachten in beweging…

ROOD  Is emotioneel en laat de ratio 
niet toe, laat de gevoelens spreken, spreekt 
vanuit de onderbuik…

GEEL  Is positief ingesteld en ziet 
mogelijkheden en kansen…

BLAUW  Opent perspectieven en reikt 
nieuwe invalshoeken aan…



Intervisie 
Een strak schema



Drie rollen

• De casus-aangever

• De coaches

• De tijdbewaker



Strak tijdschema

2 min.  selecteer case en tijdbewaker

15 min.  casusbrenger

3 min.  stiltemoment

10 min.  spiegelmoment

20 min.  dialoog

8 min.  afronden

2 min.  reflectie 

1 uur



Dag 5

Voormiddag - Evaluatie



Evaluatie en evalueren

Terugblik op de voorbije vijf dagen





Evaluatieformulieren



Hoe een goede relatie opbouwen met ouders?

Links: Welke expertise en kennis 
heb ik over dit onderwerp?

• Open communicatie

• Vertrouwen 

• Respect – het is niet nodig 
akkoord te zijn met de mening 
van anderen, je kan wel naar 
elkaar luisteren.

Rechts: Welke verwachtingen 
heb ik?

• Hoe in communicatie blijven?

• Hoe vertrouwen terug 
opbouwen?

• Hoe beleefd blijven als de 
andere geen respect toont?



Hoofd met gedachten
In de gedachtenwolken

Welke indrukken en gevoelens zijn bijgebleven?

Regio Emilia:
Wees voorzichtig met stereotiep denken
 Je kan overleven met één basiswaarde
De setting in de ruimte kan verschillen
De Italiaanse tricolore is belangrijk voor Italianen
 Erasmus+ = double-plus-good
Blijf communiceren

In het hoofd

Wat heb je geleerd + Teken de gemoedstoestand

Regio Emilia:
Nieuwe inzichten
Nieuwe ideeën
Nieuwe kijk op verschillende situaties



Kwadrant 
Verschillende vormen van 
communicatie en 
samenwerking met ouders 
in scholen:

• Formeel – individueel

• Informeel – individueel

• Formeel – met een groep

• Informeel met een groep

 Dit model visualiseert 
ook de werking van de 
VCOV!



Karolien
Erasmus+
VCOV vzw


