‘Oudergesprekken’
-

Vind jij het in gesprek gaan met kritische of boze ouders spannend?
Wil jij tijdens zo een gesprek professioneel blijven maar tegelijkertijd je grens durven aangeven?
Wil jij handvatten en tools ontvangen om effectief om te gaan met boze/verbaal agressieve
ouders?
Wil je leren hoe je oplossingsgericht in gesprek gaat met ouders en in plaats van tegenover elkaar,
naast elkaar komt te staan?
Volg dan de praktische training ‘oudergesprekken’

Ouders. We hebben ze in iedere school en alle soorten en maten. Ten behoeve van de ontwikkeling van je
leerlingen is het van belang een goede relatie met ouders op te bouwen en om samen te werken. Ouders
zijn de eerste professionals als je spreekt over hun kinderen. Hoe blijf je professioneel in gesprek als het
niet gaat zoals je wil dat het gaat?
INHOUD:
De training is een actieve training met een Powerpointpresentatie als leidraad, verschillende werkvormen,
filmpjes, oefeningen, demonstraties en ruimte voor eigen ingebrachte casussen. De training is
praktijkgericht. De aangeboden theorie wordt gekoppeld aan jullie praktijk. De middag wordt ingevuld met
oefenen met een trainingsacteur. En voor wie dan een drempel voelt, no worries. Het is geen toneeltje
waarbij je voor iedereen een stukje opvoert. Het gaat hier om effectief samen oefenen met verschillende
situaties middels werkvormen waarbij iedereen betrokken wordt mee te doen, zonder de drempel. En
actief observeren is ook prima. Voor een sfeerimpressie met acteur, zie foto’s in deze flyer.
Aan bod komen de volgende onderwerpen:
-

De gouden driehoek
Ouders en de gouden weken
Oplossingsgericht in gesprek
Omgaan met boze ouders en verbale agressie
Wat zijn mijn rechten en plichten?

OVER ONS
Kick Onderwijsadvies is sinds 2017 een praktijkgerichte onderwijsadviesbureau. In samenwerking met diverse
partijen bieden wij coaching, begeleiding en training aan binnen het PO, VO en MBO. Wij bieden o.a. training
aan professionals in het effectief omgaan en buigen van wat zij als ‘lastig’ gedrag ervaren en laten hen
reflecteren op eigen onderwijs-didactisch en pedagogisch handelen.

TRAINER: CHARMILA MAASSEN
Deze training wordt verzorgd door Charmila Maassen, mede oprichter en
eigenaar van Kick Onderwijsadvies. Charmila heeft een ruime ervaring in
het PO. Ze heeft lesgegeven aan alle jaargroepen, leerkrachten gecoacht
en is waarnemend schoolleider geweest. Naast het trainen en coachen is
Charmila ook interim schoolopleider en trainingsacteur.
Haar hobby’s zijn: op stap met haar kinderen, winkelen, lezen, piloxing
en skaten.

TRAININGSACTEUR: DIANA VAN DEN HURK
Diana heeft 15 jaar ervaring als docent beeldende vorming, tekenen en
handvaardigheid. Diana heeft een grote voorliefde voor acteren. Ze
heeft er haar beroep van gemaakt door trainingsacteur te worden. Ze
heeft veel interesse in gedrag, communicatie en psychologie.
Haar hobby’s zijn: improvisatietheater

CONTACT
website: www.kickonderwijsadvies.nl; e-mail: info@kickonderwijsadvies.nl; LinkedIn: Charmila Maassen;
Facebook: Kick Onderwijsadvies

