
Programma

‘Samenwerken met ouders verder versterken’ 
09.30  Inloop en ontvangst

10.00  Start netwerkbijeenkomst 

10.20  Keynote – Ouders als sleutels voor kansen – Mariëtte Lusse 
  Ouders zijn de sleutel voor de kansen van hun kinderen. Dat geldt voor alle 
  ouders, ongeacht hun achtergrond. Mariëtte Lusse neemt ons mee in hoe 
  scholen het educatief partnerschap tussen school en ouders kunnen versterken 
  gericht op de thema’s die ertoe doen voor kansengelijkheid, zoals samenwerken
  aan taalontwikkeling, leren en schoolloopbaankeuzes. 

  De keynote wordt verzorgd door Mariëtte Lusse. Mariette is lector bij Hogeschool Rotterdam.  
  Zij richt zich op het samenwerken met (kwetsbare) ouders aan kansengelijkheid voor
  kinderen en op kinderarmoede. 
  Met haar onderzoeksgroep ontwerpt zij wetenschappelijk onderbouwde en in de praktijk  
  beproefde werkwijzen op de beide thema’s. Hiervoor werkt zij intensief samen met experts,  
  professionals en ervaringsdeskundigen. Dit materiaal is verzameld in de Gereedschapskist  
  voor beter samenwerken met ouders: www.hr.nl/gereedschapskist

10.45  Pitches deelsessies door deelsessieleiders

11.00  Deelsessies ronde 1 (zie voor beschrijving volgende pagina)
  Thuisbetrokkenheid stimuleren - Ragnar Dienske
  Interactieve ouderavonden - Annette Diender
  Verbindende aanpak - Martin Peelen/Diny Hettinga
  Verbindende aanpak - Sigrid Hartman/Gea Lunsing

12.00  Netwerklunch

12.45  Deelsessies ronde 2

13.45  Plenaire afsluiting

   



Deelsessies

‘Samenwerken met ouders verder versterken’ 
Deelsessie  Thuisbetrokkenheid stimuleren – Ragnar Dienske
  Thuisbetrokkenheid van opvoeders blijkt een belangrijke bijdrage te leveren aan de school-
  prestaties en het welzijn van leerlingen. Scholen kunnen het soms echter lastig vinden om 
  alle opvoeders te stimuleren om deze thuisbetrokkenheid te tonen. Tijdens deze 
  interactieve deelsessie wordt dit begrip door Ragnar Dienske kritisch onder de loep 
  genomen en wordt dit concept vergeleken met andere vormen van ouderbetrokkenheid. 
  Ook wordt op enthousiaste wijze aandacht besteed aan de manier waarop scholen deze 
  vorm van ouderbetrokkenheid kunnen stimuleren bij ouders en krijgen de participanten 
  concrete handvatten aangereikt waarmee zij zelf aan de slag kunnen met het stimuleren 
  van thuisbetrokkenheid bij alle opvoeders!
  Ragnar Dienske is docent aan Hogeschool Rotterdam en is sinds 2019 verbonden aan 
  langlopend NRO-onderzoek dat zich richt op het vergroten van thuisbetrokkenheid. 

Deelsessie  Interactieve ouderavonden – Annette Diender
  Een ouderavond in groep 7 of 8 over de VO-keuze bestaat doorgaans uit informatie over de 
  procedure en gelegenheid om vragen te stellen. Dit kan ook anders. Je kunt tijdens de 
  bijeenkomst ouders met elkaar van gedachten laten wisselen. En je kunt ouders en kinderen
  alvast een start laten maken met het gesprek dat je hoopt dat thuis ‘aan de keukentafel’ 
  gevoerd wordt. Het concept van de interactieve ouderavond is ook toe te passen op 
  andere onderwerpen dan de VO-keuze. In de workshop maken deelnemers een start met 
  het ontwerp van een eigen ouderbijeenkomst.
  Annette Diender werkt als zelfstandig ondernemer en ondersteunt scholen bij het 
  verbeteren van de samenwerking met ouders. Haar focus ligt op de uitvoering in de praktijk
  en de interactie tussen leraren, leerlingen en ouders.

Deelsessie  Armoede en samenwerking met ouders – Mariëtte Lusse
  In Nederland groeit één op de dertien kinderen en jongeren op in armoede. Dat zijn er 
  gemiddeld twee in elke klas. Omdat armoede de ontwikkeling en het leren van leerlingen 
  belemmert, is het voor hun toekomstkansen van belang dat deze leerlingen ondersteuning 
  krijgen. Maar wat kan je als school doen om armoede te Signaleren en leerlingen in 
  armoede te Ondersteunen en Stimuleren? En wat is de taak van de (aankomende) leraar, 
  van de zorgprofessional en van de directie in het omgaan met armoede op school? 
  Met behulp van de SOS-aanpak bij kinderarmoede brengen we in kaart wat de deelnemers 
  al doen op hun school rond armoede, wat vervolgstappen op maat kunnen zijn per school 
  en hoe scholen hierin met elkaar op kunnen trekken.  



Deelsessies

‘Samenwerken met ouders verder versterken’ 
Deelsessies De verbindende aanpak  – Martin Peelen en Diny Hettinga
      – Sigrid Hartman en Gea Lunsing  
  In oktober 2018 vertrok een groep enthousiaste mensen uit Hoogeveen die betrokken zijn  
  bij kinderen naar Leeds, Engeland. Dit met als doel om inspiratie op te doen op het gebied  
  van Restorative Practice (RP).  RP vertalen we in Hoogeveen naar ‘de verbindende aanpak’.   
  De verbindende aanpak is een manier van omgang met elkaar. Deze manier helpt te bouwen  
  aan gezonde relaties, lost problemen op en herstelt schade na een conflict. Als we met en  
  naast mensen werken, verbetert de situatie voor betrokken kinderen en hun families. We  
  stimuleren het gevoel van gemeenschap en wederzijds begrip. Het is een manier van zijn,  
  een ‘way of life’.  
  In contacten onderling en in gesprekken met kinderen en volwassenen merken we dagelijks  
  hoezeer de investering in relaties een positief effect heeft. We lossen eventuele problemen  
  beter op en het leidt tot meer eigenaarschap bij betrokken kinderen en volwassenen.  Zo  
  maken we het verschil in het (be)leven van kinderen.
  Ervaar in deze deelsessies wat verbinding en relatie kan betekenen in je dagelijks werk en 
  in contact met anderen. 
  De deelsessies worden verzorgd door de trainers uit de trainerspool ‘verbindende aanpak’ in  
  Hoogeveen. 
  Martin Peelen is gebiedsregisseur gemeente Hoogeveen.
  Diny Hettinga is projectleider verbindende aanpak, Hoogeveen.
  Sigrid Hartman is directeur Juliana van Stolbergschool, Hoogeveen
  Gea Lunsing, projectleider gemeente Hoogeveen




