Nieuw Welgelegen: Gezinnen in hun kracht

Vijf vragen aan Ingrid Elizee (coördinator ouderraad Globe College)
Wat is jouw rol in het project ‘Gezinnen in hun kracht’?
“Samen met de ouders van de ouderraad wil ik graag kijken
hoe wij de ouders van onze leerlingen zover kunnen krijgen
dat zij deelnemen aan activiteiten binnen schoolverband.
Ouders blijken vaak nauwelijks of helemaal niet op de
hoogte te zijn van wat er allemaal op school gebeurt. En ook
vinden ze het vaak moeilijk om op te treden als er iets aan
de hand is met hun kind. Dat moet en kan anders!”

Wat spreekt je zo aan in ‘Gezinnen in hun kracht’?
“De manier van communiceren tussen ouders en hun dochter of zoon. Wij leven in een
tijdperk waar veel besproken kan worden, maar waar ook nog steeds sprake is van taboe. Het
zijn bijvoorbeeld de moeders die de kinderen opvoeden, maar bij een rapportbespreking zie
ik juist meestal de vaders. Om dat te veranderen is een andere werkwijze nodig en die zijn we
in dit project met elkaar aan het ontdekken en ontwikkelen.”

Wat hoop je dat er door ‘Gezinnen in hun kracht’ verandert?
“Ik hoop dat zowel de vaders als de moeders de verantwoordelijkheid nemen voor de
opvoeding van hun kind en in het bijzonder de betrokkenheid bij school. Moeders blijven in
mijn ogen nog te vaak weg als zij horen dat er vaders aanwezig zullen zijn.”

Hoe ga jij daarvoor zorgen?
“Samen met de ouderraad, die we met steun van Stichting Al Amal hebben opgezet, zal ik
proberen om stapje voor stapje te kijken wat er nodig is om de ouderbetrokkenheid te
vergroten en zal ik bekijken wat de ouderraad daarin kan betekenen. Ik volg daarbij de ideeën
van de ouders en laat hen bijvoorbeeld zelf bepalen waar ze het over willen hebben als ze bij
elkaar komen. De ervaring leert dat het ontzettend belangrijk is om niet voor de ouders te
spreken, maar hen juist zelf te laten aangeven waar ze behoefte aan hebben en hen daar ook
de ruimte voor te geven.”

Wat zou je gezinnen in de wijk willen meegeven die tobben met hun gezondheid?
“Ik zie vaak dat kinderen zonder ontbijt naar school komen. Dat is niet goed voor hun
prestaties en hun gedrag. En verder natuurlijk: opletten met zoetigheid en voldoende
bewegen!”
Meer informatie: www.globecollege.nl
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