Nieuw Welgelegen: Gezinnen in hun kracht

Vijf vragen aan Frank Corneth (directeur Globe College)
Wat is jouw rol in het project ‘Gezinnen in hun kracht’?
“Als directeur van het Globe College wil ik graag weten hoe we de
communicatie tussen de leerkrachten, leerlingen, ouders van de
leerlingen en andere samenwerkingspartners kunnen verbeteren.
Hoe kunnen we nu op een correcte manier met elkaar omgaan en
op een manier die we allemaal begrijpen? Doordat we soms
letterlijk en figuurlijk niet altijd dezelfde taal spreken, begrijpen we
elkaar namelijk nogal eens verkeerd, gaat waardevolle informatie
verloren en ontstaat er onnodig stress.”

Wat spreekt je zo aan ‘Gezinnen in hun kracht’?
“De integrale aanpak van de project. Gezondheid wordt bepaald door een veelvoud aan
aspecten. Binnen dit project is er ruimte en aandacht voor al die aspecten en wordt op een
duurzame manier gekeken hoe deze in samenhang verbeterd zouden kunnen worden.”

Wat hoop je dat er door ‘Gezinnen in hun kracht’ verandert?
“Ik hoop dat de relatie tussen de school, ouders, leerlingen en samenwerkingspartners
‘gezonder’ wordt, dat men elkaar beter begrijpt en dat we daardoor samen het welbevinden
van de leerlingen en hun ouders kunnen vergroten.”

Hoe ga jij daarvoor zorgen?
“Ik heb de Stichting Al Amal gevraagd om op onze school een training te ontwikkelen die
inspeelt op het communicatievraagstuk: de training cultuursensitief communiceren. Deze
training wordt door alle personeelsleden van het Globe College gevolgd en is een groot succes.
Zo’n succes zelfs, dat deze is uitgebreid naar een andere school, het Sint Gregorius College. Ik
zou het fantastisch vinden als we deze training ook op de basisscholen zouden kunnen
aanbieden.”

Wat zou je gezinnen in de wijk willen meegeven die tobben met hun gezondheid?
“Gezondheid heb je voor een groot deel zelf in de hand! Wij doen als school onze best om
stress en onbegrip tegen te gaan en dragen op die manier ons steentje bij.”

Meer informatie: www.globecollege.nl.
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