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20.000 deelnemers per jaar, Kwaliteit in uitvoering
Al 30 jaar vertrouwd, Actueel en vernieuwend
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Voor Onderwijs & Kinderopvang
Ouders van Waarde is al 30 jaar in
het onderwijs actief als landelijke
organisatie voor ouders, ouderraden

en medezeggenschapsraden en sinds
kort ook in de kinderopvang. Ouders
van Waarde zorgt voor een moderne
vertaling van de traditie van het christelijk en oecumenisch onderwijs waarin al
meer dan 200 jaar de visie is dat scholen
en ouders samenwerken.
Die goede samenwerking tussen school
en thuis, tussen kinderopvang en thuis,
dat is wat Ouders van Waarde wil berei-

ken. Het stimuleert het leerproces van
de kinderen, past bij een professionele
en kwalitatieve aanpak, zorgt voor een
breed draagvlak en maakt andere
school- en opvangactiviteiten mogelijk
waar actieve ouders en een betrokken
team onontbeerlijk zijn.
Ouders van Waarde heeft al haar
activiteiten met betrekking tot de toerusting en scholing samengebracht in
de Oudersacademie. Meer dan 20.000
ouders en andere deelnemers maken
jaarlijks gebruik van deze activiteiten.

De OUDERSACADEMIE richt zich op
het basis- en het voortgezet onderwijs
en de kinderopvang.
Wij bieden scholing, ondersteuning en
informatie aan medezeggenschaps- en
ouderraden en verzorgen deskundige,
interactieve School&Ouderbijeenkomsten en studiedagen voor leerkrachten.
Zowel voor scholen als kinderopvangcentra geldt: ouders zijn partners in
ontwikkeling en educatie!

Ouders, school en kinderopvang
leren samen bij de Oudersacademie
van Ouders van Waarde!
Voor meer informatie kijk op www.ouders.net, of bel 0343 51 34 34
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Voor prijzen zie www.ouders.net

OU DE R SAC ADE MIE

8

OU DE R SAC ADE MIE

School&Ouder
bijeenkomsten

Op veel scholen worden ouderavonden, koffieochtenden of andere bijeenkomsten
met en voor ouders georganiseerd. Die activiteiten passen in een professionele aanpak van scholen die de betrokkenheid van ouders zien als een kwaliteitsimpuls. Voor
afstemming en uitwisseling van ideeën en ervaringen tussen ouders en teams en
tussen ouders onderling zijn deze bijeenkomsten bij uitstek geschikt. De organisatie
hiervan kost echter tijd en energie en het valt niet mee een boeiend en geschikt
onderwerp te vinden. Ouders van Waarde biedt uitkomst.
Via de OUDERSACADEMIE kunt u kant-en-klare themabijeenkomsten boeken. Een
enthousiast en deskundig team van trainers staat voor u klaar om van uw bijeenkomst een succes te maken.
Genoeg keuze uit actuele onderwerpen; sommige speciaal voor het primair of voortgezet onderwijs, andere thema’s zijn voor beide geschikt. De avonden zijn ook geschikt voor speciaal onderwijs. Voor de kinderopvang hebben wij een uniek aanbod.

Op onze website www.ouders.net
vindt u 10 tips voor het organiseren
van een geslaagde bijeenkomst,
zodat de ouders hier nog lang over
napraten. De eerste 2 tips:
1. INPLANNEN BIJEENKOMST
Plan de bijeenkomst, net als alle oudercontactmomenten, aan het begin van
het jaar. Zet hem op de jaarplanning, in
de schoolgids, op de internetpagina van
de school. Meld het ook tijdig op Facebook en/of Twitter. Zo kan iedereen de
bijeenkomst (het tijdstip en de datum)
vroeg genoeg reserveren in de agenda.
Zorg dat oudercontactmomenten goed
verspreid zijn over het hele schooljaar
en niet door andere activiteiten in
de wielen gereden worden. En ken je

concurrenten! Tegen voetbalevenementen, sportwedstrijden, jaarmarkten,
koopavonden, concerten e.d. leg je het
af; kies dus een slimme datum.
2. OUDERS BETREKKEN
EN UITNODIGEN
Vraag of enkele ouders de bijeenkomst
mee helpen voorbereiden. Deze ouders
kunnen het op zich nemen om ieder een
groepje andere ouders, bijvoorbeeld uit
de klas van hun kind, persoonlijk te benaderen. Bel, mail, geef de uitnodiging
persoonlijk af, spreek ouders aan op het
schoolplein: “Jij komt toch ook? Vorig
jaar wat het erg leerzaam en gezellig.”
Zorg voor een aantrekkelijke uitnodiging: breng het thema positief en maak
duidelijk waarom dit voor de ouders in
9

de omgang met hun eigen kind interessant is. Als u een bijeenkomst bij
Ouders van Waarde boekt, krijgt u een
kant-en-klare uitnodiging en poster bij
de bevestiging.

HOGE KORTINGEN
VOOR SCHOLEN DIE
AANGESLOTEN ZIJN
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Primair Onderwijs

School&Ouderbijeenkomsten

ACHTER HET BEHANG
Bijna het belangrijkste onderwerp in de
opvoeding; regels en grenzen stellen!
Wil het samenleven soepel verlopen,
dan zullen kinderen zich aan regels moeten houden, thuis en op school. Grenzen
moeten door opvoeders worden aangegeven, maar dat is makkelijker gezegd
dan gedaan. En voor elke leeftijd moet
je weer anders te werk gaan. Deze bijeenkomst biedt handvatten, inzichten,
interactie en dialoog met andere ouders.

MEEGROEIEN MET JE KIND
In de basisschoolperiode groeien kinde-

ren van kleuter naar puber. Daarin groeit
ook de opvoedingsstijl mee. Wat leert
het kind en wat kan het al in welke fase
en hoe verloopt de morele ontwikkeling? Maar ook onderliggende dilemma’s
spelen mee: de ideeën van ouders en de
eigenheid van hun kind, vasthouden en
loslaten. Een boeiende bijeenkomst over
opvoeden van 4 tot 12 jaar.

MAG IK FF GELD?
Deze vraag komt bij alle ouders thuis
vast wel eens voorbij. En is het niet nu
dan straks als de kinderen groter zijn!
Financieel moeten kinderen ook worden
opgevoed en dat valt niet altijd mee.
Uit onderzoek blijkt dat als kinderen
niet al heel jong wordt geleerd goed
met geld om te gaan, ze later sneller
financieel in de problemen kunnen komen. Samen met het NIBUD werd deze
themabijeenkomst ontwikkeld. Ouders
(en leerkrachten) krijgen cijfers, tips en
10

informatie hoe basisschoolkinderen om
kunnen leren gaan met geld. Zaken die
hierbij aan de orde komen zijn natuurlijk
zakgeld en sparen. Op een interactieve
en speelse wijze komen deze en nog
andere financiële zaken aan de orde.

JONGENS EN MEISJES
Een tijdlang was het taboe om te erkennen dat jongens en meisjes verschillend
zijn en dat ze niet hetzelfde worden
als je ze hetzelfde opvoedt. Sommige
pedagogen en psychologen duiden het
inmiddels aan als ‘het jongensdrama
in onze samenleving’: het afgenomen
begrip voor opgroeiende jongens en
hun specifieke eigenschappen zoals
bewegingsdrang, luidruchtigheid en
soms agressie. Wordt het gedrag van
jongens niet te snel als probleemgedrag
bestempeld?
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Meisjes hebben dankzij de emancipatie
steeds meer kansen gekregen en doen
het nu beter op school dan jongens. Hoe
komt dat? En hoe wordt een hedendaagse meid op haar toekomst voorbereid?

ALS BESTE GETEST
Een bijeenkomst over testen en toetsen,
over CITO en stress, over oefenen of
niet en over hersenen en huiswerk. Test
uw eigen kennis over toetsen. Informatie en uitwisseling staat voorop tijdens
deze ouderbijeenkomst.

IKIDS
Kinderen groeien op met de beeldschermen van televisie, computer en
mobieltjes en ook met internet en diverse vormen van digitale communicatie.
Ouders (en leerkrachten) hebben soms
geen idee wat kinderen daarop zien en
wat de mogelijkheden zijn. Nieuwe begrippen en toepassingen volgen elkaar
in snel tempo op. Toch is zelf bijblijven
de enige manier om kinderen hierin te

begeleiden. Dan moeten we wel weten
waar onze kinderen mee bezig zijn en
waar we afspraken over moeten maken.
Tijdens deze bijeenkomst worden de
deelnemers interactief geïnformeerd
over de nieuwste ontwikkelingen, de
mogelijkheden en risico’s.

BE SOCIAL
Social Media; we kunnen er niet omheen
en we hebben onze vragen en opvoedtwijfels hierover. Aan de hand van een
boeiende presentatie nemen wij u mee
in de wereld van de sociale media: wat
het kind hiermee doet, wat het hieraan
ontleent, waar ouders op kunnen letten
en waar invloed op is uit te oefenen. Natuurlijk is er volop ruimte voor dialoog,
voor het uitwisselen van informatie en
het geven van tips!

DE C… WAT DOEN WE ERMEE
Veel scholen in Nederland hebben CBS
voor hun naam staan. Waar staat die C nu
voor? Herkennen ouders zich nog in wat
11

ooit de grondslag was van hun school?
Ouders krijgen een kort historisch overzicht van de ontwikkeling van het christelijk onderwijs naar nu. We vragen ons af:
wat is onze identiteit op deze school en
hoe kunnen school en ouders die samen
vormgeven? Met behulp van het spel
‘Bouw je ideale school’ gaan ouders met
elkaar in dialoog over hun eigen identiteit
en leggen met de bouwstenen samen de
basis van de schoolidentiteit. Wat hebben
we van elkaar nodig en hoe zorgen we
voor elkaar en voor solide bouwstenen?
Een inspirerende bijeenkomst!

PESTEN
Pesten is van alle tijden en gebeurt niet
alleen op school. Digitaal pesten is daarbij een vrij nieuw en hardnekkig fenomeen. Wat is pesten eigenlijk, wat zijn de
gevolgen, wie zijn de betrokkenen, hoe
komt dat? Welke factoren spelen een rol
en wat kun je als ouders en school samen
doen om pesten te ontmoedigen? Een
bijeenkomst waarop we met elkaar over
deze vragen in dialoog gaan.

LEDEN & KORTING

Boek een themabijeenkomst via
www.ouders.net.
Met korting voor leden.
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Voortgezet Onderwijs

School&Ouderbijeenkomsten
Deze bijeenkomst geeft ouders praktische informatie over hoe zij hun kind op
een goede manier kunnen begeleiden
bij het huiswerk. Het geeft inzicht in
leerstrategieën en huiswerkstrategieën
en concrete begeleidingstips.

HELP! MIJN KIND HEEFT
HERSENS EN HUISWERK!
Na de basisschool wacht het voortgezet
onderwijs. Een nieuwe wereld en ook
nog met meer huiswerk thuis komen.
In de eerste weken is er meestal volop
motivatie. Ouders helpen, steunen en
kijken vanaf de zijlijn toe hoe het gaat.
Maar gaandeweg het jaar wordt het
anders, moeilijker. Jongens en meisjes
leren verschillend. Wat nu? Het kind
moet het uiteindelijk zelf doen, maar ouders willen ook helpen. Hoe? Het leren
op school is veranderd, de kennis over
de werking van de hersenen is toegenomen, er is meer inzicht in hoe kinderen
leren. Bovendien zijn ouders in de eerste plaats ouder van het kind en geen
docent. Lastige dilemma’s voor ouders!

BE SOCIAL
Sociale Media; we kunnen er niet omheen en we hebben onze vragen en
opvoedtwijfels hierover. In het leven van
oudere kinderen worden ze nog belangrijker. Aan de hand van een boeiende
presentatie nemen wij de deelnemers
mee in deze internetwereld; wat het kind
doet, wat het hieraan ontleent, waar ouders op kunt letten en waar en op welke
manier ook in deze leeftijdsfase invloed
is uit te oefenen. Natuurlijk is er volop
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ruimte voor dialoog voor het uitwisselen
van informatie en het geven van tips!

GELD ZAT?!
Pubers en geld lijkt een lastige combinatie; een constante kredietcrisis!
Jongeren krijgen steeds meer schulden.
Ze lenen ook heel gemakkelijk geld.
Dat is geen goede voorbereiding voor
later. Hoe leer je ze goed met geld om
te gaan? Samen met het NIBUD werd
deze bijeenkomst ontwikkeld, met veel
informatie over inkomsten en uitgaven
van jongeren, over zakgeld, kleedgeld
en spaargedrag. Over waarom jongeren financieel in de problemen kunnen
komen en over uw rol als ouder. Het is
mogelijk om deze bijeenkomst te combineren met een klein onderzoekje op
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school, bijvoorbeeld bij het vak economie. Wij hebben voor u een leuk voorbeeld bij deze bijeenkomst, hoe docenten en leerlingen dit onderwerp kunnen
gebruiken voor hun profielwerkstuk.

IYOUTH
Het belangrijkste scherm voor een puber is dat van hun mobiel. Het lijkt wel
een verlengstuk van hun hand, het is
hun leven! Wat doen ze nog meer op
internet, achter welke schermen zitten
ze, welke sites zijn populair en kunnen
wij hen als ouders hierbij begeleiden.
Een bijeenkomst met een boeiende
presentatie, informatie, interactie en
uitwisseling met andere ouders.

DEALEN MET PUBERS; JONGENS
EN MEIDEN IN DE PUBERTEIT
De laatste tijd is er volop aandacht voor
de hersenontwikkeling van pubers die
‘wegens verbouwing tijdelijk gesloten’
lijken te zijn. Een lastige fase die puberteit, voor zowel de ouders als ook de
school. Wat kunnen ouders met deze
informatie thuis en wat kan de school
ermee? Hoe kunnen we onze pubers het
beste begeleiden? En hoe zit het met
het verschil tussen onze puberende jongens en meisjes? Met welke bril kijken
wij naar hen? Een interessante, informatieve maar ook speelse bijeenkomst met
volop gelegenheid tot dialoog.
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PESTEN
Nog steeds worden ook op het voortgezet onderwijs, veel kinderen gepest,
zelfs tot zelfdoding aan toe. Waarom
lijkt pesten nooit op te houden? Wie zijn
er bij betrokken? Welke factoren spelen
mee, wat kun je als ouders en school samen doen om pesten te ontmoedigen.
Leerlingen hebben recht op een veilige
school! Ook is er ruim aandacht voor
digitaal pesten.

PRIJZEN & BOEKEN

Voor prijzen en boeken, ga naar
www.ouders.net.
Met korting voor leden.

OU DE R SAC ADE MIE
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Zelf een thema
bijeenkomst
organiseren
als ouderraad
of school?

Dialoog

Gezellig en actief, dat is een bijeenkomst met het spel ‘Dialoog’. Centraal
staan de vragen: ‘Wat willen we onze
kinderen leren en meegeven?’ en ‘Wie
moet daarvoor zorgen: de school of de
ouders?’. Dat kan bijvoorbeeld gaan
over het meegeven van bepaalde kennis, vaardigheden, een bepaalde houding of waarden en normen. Wiens taak
is het om dit over te dragen en hoe en
waar kan samengewerkt worden?

Dat kan met behulp van DIALOOG, BOUW JE IDEALE SCHOOL of DILEMMA:
de stimulerende discussiespellen van Ouders van Waarde.
Deze bijeenkomsten kunnen ook worden begeleid door een trainer van
Ouders van Waarde. De trainer start met een korte presentatie en verzorgt vervolgens de begeleiding tijdens het spel.

Bouw je ideale school

Ouders en leerkrachten willen hetzelfde
voor de kinderen: het beste! Beiden beseffen dat samenwerking noodzakelijk
is. Samen scholen, samen opvoeden:
hoe praat u erover en hoe geeft u dit
in de school en thuis gestalte? En wat
is het belangrijkste? Want de school
kan niet alles. Goede communicatie
en het uitspreken van wederzijdse verwachtingen tussen thuis en school zijn
belangrijke voorwaarden voor een goede samenwerking. Op deze boeiende
bijeenkomst gebeurt dat met dit spel.

Dilemma

‘Dilemma’ is eindelijk het spel dat echt
aan de orde stelt waar het om gaat als je
het hebt over waarden en normen. Waar
haal je ze eigenlijk vandaan? Welke keuzes maken we in opvoedingssituaties
die daarmee te maken hebben? Welke
wezenlijke belangen staan er op het
spel? Wilt u een bijeenkomst die zinnig
is en nog veel speelplezier oplevert
ook? Speel dan met elkaar ‘Dilemma’.
Dit spel staat garant voor een inspirerende discussie.

Interesse? Meer info en bestellen via www.ouders.net
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Studiedagen voor teams

Educatief partnerschap, een goede
samenwerking tussen school en thuis...
het ontstaat niet zomaar. Onderzoek
toont aan dat scholen met betrokken
en actieve ouders op alle vlakken beter
presteren. Daarom biedt Ouders van
Waarde via de Oudersacademie inspirerende studiedagen voor teams over
actuele onderwerpen aan. De studiedagen worden op locatie, dus gewoon bij
u op school verzorgd.
Bij alle studiedagen is een bijpassende
bijeenkomst met ouders mogelijk, zodat de samenwerking tussen ouders en
school optimaal is! Informatie daarover
geven wij u graag.

Het materiaal met leer- en oefenmomenten is geschreven voor 4 dagdelen,
waarbij het de voorkeur heeft 2 dag
delen te clusteren tot één hele dag.
Wat komt in de cursus aan de orde?

Teamtraining

Vaardig Omgaan
Met Ouders PO/VO
Als goede communicatie tussen ouders
en school niet vanzelfsprekend is, moet
de leerkracht alle beschikbare vaardigheden inzetten om deze te verbeteren.
De teamtraining is bedoeld voor onderwijsgevenden die zich willen professionaliseren in de omgang met ouders en
wordt op locatie gegeven.
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• Welke beelden hebben we van
elkaar?

• Welke vaardigheden heb je nodig?
• Hoe reageer als een gesprek niet
goed loopt?

• Specifieke vaardigheden bij verschillende gespreksvormen.

Zoveel mogelijk praktijk,
zo min mogelijk theorie.
Deze teamtraining wordt nog effectiever
als u gebruikt maakt van acteurs.
Vraag naar de mogelijkheden.

OU DE R SAC ADE MIE

Teamtraining
Geloven met
Kinderen PO/VO

Teamtraining

Puberbrein versus
docentenbrein?! VO

De teamtraining ‘Geloven met kinderen’
biedt kennis, verdieping, inspiratie. U
gaat als team met elkaar in gesprek over
uw eigen identiteit in relatie met de
identiteit van de school en de methode
die u gebruikt. Communiceren met ouders over geloofsopvoeding is ook een
onderdeel van deze training.
De training ‘Geloven met kinderen’
duurt één dagdeel en is bedoeld voor
het hele team van een basisschool (of
schoolvereniging/stichting).

Er is steeds meer bekend over de hersenontwikkeling van jongeren en wat
voor consequenties deze heeft op hun
gedrag en leerprestaties. Het is goed als
deze informatie bekend is bij iedereen
die met jongeren te maken heeft. Daarnaast is het goed om als docenten onderling van gedachten te wisselen over
de consequenties hiervan op je werk.

De teamtraining richt zich op:
• Vaardigheden om in gesprek te gaan
over identiteit.
• Knelpunten en vragen die leerkrachten in de praktijk ervaren.

En verder:
• hoe houd ik de sfeer in de klas goed
• hoe leren jongeren (beter)
• wat is mijn invloed.

Het is een goed idee om in combinatie
met deze training een School&Ouderbijeenkomst ‘De C…wat doen we ermee’
te organiseren.

Deze training geeft informatie over leren
en hersenen van pubers en docenten.

…en wordt in twee versies gepresenteerd want pubers en docenten leren
verschillend!
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SPECIAAL AANBOD
VOOR SCHOOLVERENIGINGEN
EN STICHTINGEN
Ouders van Waarde heeft een speciaal
aanbod ontwikkeld voor schoolverenigingen. Een studiedag waarin in
één keer alle medewerkers van een
schoolvereniging worden geschoold.
Op deze manier is alles in één keer
goed geregeld: alle mede
werkers
krijgen dezelfde training. Dit levert
een optimaal resultaat op: er wordt
één lijn getrokken in de omgang met
kinderen en ouders. Daarnaast is
het essentieel dat je op elkaar en de
gezamenlijke kennis kunt terugvallen.

Voor meer informatie zie
www.ouders.net

OU DE R SAC ADE MIE
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Ouders
inschakelen
bij onderwijs
ondersteuning

Bijeenkomst

voor ouders: Lezen leren leuk
Lezen is de basis van het onderwijs: het
is nodig bij alle andere vakken. Onderzoek wijst keer op keer uit dat ouders
een grote invloed hebben op het leren
lezen van kinderen. De School&ouderbijeenkomst ‘Lezen leren, leuk!’ informeert ouders over de leesontwikkeling
van kinderen en hoe zij die ontwikkeling
op positieve wijze kunnen beïnvloeden.
Ouders krijgen handige tips hoe zij hun
kinderen thuis kunnen helpen bij het
(leren) lezen. Hierbij staat het plezier
tussen ouder en kind voorop!

Hoe mooi zou het zijn als ouders hun kinderen zouden ondersteunen in lijn met
de school? De ultieme vorm van ouderbetrokkenheid. Daarvoor is nodig dat er
producten komen die voor iedere ouder geschikt zijn om mee te werken en zonder
dat daar een hoge opleiding of een specifieke kennis noodzakelijk is.
Ouders van Waarde is bezig daarin programma’s te ontwikkelen. Allereerst voor het
stimuleren van de leesvaardigheid.

Bijeenkomst

voor leerkrachten: Lezen leren leuk
Deze training wordt aangeboden samen
met Expertis en is bedoeld voor leerkrachten, lees- en taalcoördinatoren,
intern begeleiders.
Zij worden getraind om collega-leerkrachten en ouders te ondersteunen bij
het werken met de map ‘Lezen leren,
leuk!’. Na het volgen van deze training
kan men op school aan de slag met het
organiseren van laagdrempelige bijeenkomsten voor ouders die hun kind willen
helpen bij het (leren) lezen.

Het is een praktische ouderavond die ingaat op vragen, als: Hoe gaat het leren
lezen in z’n werk? Hoe wordt hier in de
verschillende groepen aandacht aan
besteed? Hoe belangrijk is voor
lezen
eigenlijk? Wat kun je als ouder thuis

(nog meer) doen?

Bijeenkomst

voor ouders: Denkvaardigheden
Kinderen moeten allerlei opgaven maken
en problemen oplossen. Ouders kunnen
thuis op een speelse manier bijdragen
aan de ontwikkeling van de denkvaardigheden die een kind op school (en
daarbuiten) nodig heeft, ook letterlijk
door het doen van spelletjes. Een ouderwets gezellige ouderbijeenkomst.

Voor meer informatie en boeken zie www.ouders.net
Schoolleden ontvangen fikse korting!
19
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Cursussen
Overblijven

Maatwerk is mogelijk

ALLES-IN-ÉÉN-PAKKET
OVERBLIJVEN
Het is mogelijk alles rond het overblijven
in één keer goed te regelen met een
abonnement op het alles-in-één-pakket
overblijven. Door als school dit abonnement af te sluiten, heeft u in één keer
de scholing en ondersteuning van uw
overblijfmedewerkers goed geregeld. U
bent aanmerkelijk goedkoper uit en het
overblijven krijgt structurele aandacht.
Ook verenigingen en kinderopvangorganisaties kunnen een abonnement
aanvragen.

				
Ouders van Waarde heeft een jarenlange ervaring en een actueel en breed scholingsaanbod ontwikkeld voor overblijfmedewerkers. Ouders van Waarde verzorgt cursussen, op locatie door het hele land.
Een goed geregelde overblijf, waar kinderen met plezier naar toe gaan, is erg
belangrijk. Tenminste de helft van de aanwezige overblijfmedewerkers dient scholing
te hebben gevolgd op het gebied van overblijven. Met het complete overblijfteam
een overblijfcursus volgen, bevordert de professionaliteit van de overblijfmedewerkers en zorgt ervoor dat zij dezelfde doelen nastreven en eenzelfde aanpak hanteren.
Verder is er natuurlijk ook nog de wettelijke scholingseis. 50% van de medewerkers
die betrokken zijn bij het overblijven moeten geschoold zijn. Praktisch betekent het
dat op het moment dat er gecontroleerd wordt aan die eis moet worden voldaan.
Op ieder moment moet er dus voldoende deskundigheid zijn. Het is onvoldoende
dat er dan geschoolde leerkrachten in het gebouw zijn of dat er ouders thuis zitten
die de scholing hebben gevolgd. Van belang is daarom dat voldoende overblijf
medewerkers de scholing hebben gevolgd en gezien de doorstroming bij de medewerkers is het verstandig om die scholing jaarlijks te doen. Ook om het inroosteren
eenvoudiger te maken.

U koopt voor dit abonnement per jaar
3 dagdelen scholing in en kunt voor de
invulling hiervan kiezen uit:

• Een pedagogische basis- of verdie-

pingscursus overblijven met check-up
van de overblijf (1 of 2 dagdelen)
• Eerste Hulp Bij Overblijven (in
samenwerking met het Oranje Kruis)
(1 of 2 dagdelen)
• Speltraining (1 dagdeel)
• Video-coaching (2 dagdelen).
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VERDERE VOORDELEN
IN HET PAKKET:
• Advisering (telefonisch of per mail)
• Handboek Overblijven
• 4x per jaar digitaal bestand met
seizoen-spelideeën voor de overblijf
• Flinke korting op deelname aan de
landelijke trainingsdagen voor
overblijfcoördinatoren
• Korting op spellenkrat.
Ook als schoolvereniging of -stichting
kunt u een abonnement afsluiten op
het pakket alles-in-één-overblijven. Alle
onderdelen kunnen ook los van het
abonnement worden aangevraagd.
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Basiscursus
Overblijven
In de basiscursus wordt de basis gelegd
voor verantwoord leidinggeven aan de
overblijfkinderen. Er wordt uitgebreid
stilgestaan bij het opstellen van regels
en het stellen van grenzen. Regels tijdens het overblijven zijn nodig om rust
en veiligheid te bieden aan de leerlingen. En alleen als kinderen zich veilig
voelen, zullen zij een gezellige overblijf
ervaren. We staan stil bij vragen als: hoe
krijgt u een groep (drukke) kinderen stil
als u met het eten wilt beginnen Wat is
het verschil tussen oppassen en opvoeden en bent u als overblijfkracht ook een
opvoeder? U maakt kennis met de ontwikkelstadia die elke basisschoolleerling
doorloopt. Regels en grenzen vormen
ook een belangrijk onderdeel van deze
basiscursus; hoe geef je grenzen aan
tijdens de overblijf en welke valkuilen
kom je tegen. Met aansprekende werkvormen krijgt u de theorie aangeboden.
We besluiten de dag met het motto:
goed gedrag loont!

Verdiepingscursus
overblijven
De verdiepingscursus bestaat uit verschillende modules waar een overblijfteam uit kan kiezen. Enkele populaire
onderwerpen zijn:
KIJKEN NAAR GEDRAG
Ieder heeft zijn eigen ‘acceptatielijn’ van
gedrag dat wel en niet acceptabel is
tijdens de overblijf. Hoe komt dat? En
welk inzicht biedt u dat?
DRUK GEDRAG
Over omgaan met ADHD en vormen
van autisme. Steeds meer kinderen lijken
drukker en anders te reageren dan vroeger. Is dit ook zo? En als een kind ADHD
of een vorm van autisme heeft, hoe gaat
u daar dan mee om tijdens de overblijf?
NON-VERBALE COMMUNICATIE –
LICHAAMSTAAL
We communiceren niet alleen met woorden maar ook met ons hele lijf. Deze
lichaamstaal heeft vaak meer effect dan
onze woorden. Hoe kunt u uw lichaamstaal effectief inzetten?
SPEL EN SPELEN
Een groot deel van de overblijftijd spelen kinderen. Wat kunt u de kinderen aan
spel en speelmogelijkheden bieden?
22

HET REGENT, HET REGENT…
Het is buiten slecht weer en de kinderen
zijn druk! Hoe pakt u zo’n moment aan?
OVERBLIJVEN MET KINDEREN
IN DE BOVENBOUW
Kinderen uit groep 7 en 8 zitten vaak al
in de pre-puberteit, soms vinden we ze
maar lastig en brutaal. Hoe houdt u het
voor uzelf en voor de kinderen gezellig?
Nieuw

Videocoaching
op de overblijf
Nieuw in ons aanbod is het observeren van de overblijf met behulp van
video-opnames. De overblijf wordt
gefilmd en samen met het team wordt
deze film bekeken. Het bekijken van de
beelden is gericht op positieve feedback
en levert vele praktische tips op.
Deelname aan alle overblijfcursussen
kan met het team van één school, maar
ook met meerdere teams tegelijk (bijvoorbeeld van verschillende scholen onder één bestuur). Het maximum aantal
deelnemers is 20 personen per cursus.
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Landelijke
Trainingsdagen
voor overblijfcoördinatoren
Of het overblijven succesvol verloopt
op de school is voor een groot deel afhankelijk van het functioneren van de
overblijfcoördinator. Een belangrijke
functie binnen het overblijven en binnen
de school. Daarom organiseert Ouders
van Waarde al jaren landelijke trainingsdagen voor overblijfcoördinatoren. Een
populaire, praktische trainingsdag waar
ervaringen uitgewisseld worden met
collega-overblijfcoördinatoren en kennis
en vaardigheden worden opgedaan.

Het is ook mogelijk als vereniging of
kinderopvang voor al uw overblijfcoör
dinatoren een trainingsdag op maat
te verzorgen. Dit kan bij ons of op uw
eigen locatie.
WELKE ONDERWERPEN KUNNEN
AAN DE ORDE KOMEN:

• Financiële, juridische en praktische
aspecten van het overblijven

• Communiceren en leidinggeven
• Vormgeven van visie en beleid
• Effectief vergaderen
• De PR van het overblijven; boeien en
binden van vrijwilligers

• Intervisie met andere

overblijfcoördinatoren

• Functioneringsgesprekken voeren
met vrijwilligers.

Kijk op www.ouders.net voor alle
mogelijkheden en prijzen. Stel uw cursus
in overleg met de trainer samen!
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Cursussen
Medezeggenschapsraad

Niet alleen voor
ouders maar ook
voor leerkrachten
en leerlingen
Basiscursus
voor de hele MR
GOED GEÏNFORMEERD,
BETER BETROKKEN
In de basiscursus medezeggenschap
worden wet- en regelgeving uitgebreid
besproken en is er aandacht voor alle
veranderingen op dit gebied. Verantwoordelijkheden en bevoegdheden van
de raad komen aan de orde en er wordt
geoefend aan de hand van praktijkvoorbeelden. Ook de geschillencommissie
komt aan bod. Een belangrijk onderdeel
van de cursus is de relatie en communicatie tussen bestuur en geledingen binnen de school. De basiscursus voor de
MR bestaat uit 2 dagdelen (bij voorkeur

				
Iedere moderne schooldirecteur weet het: Een goed functionerende medezeggenschapsraad (MR) is essentieel voor een optimale besluitvorming en draagvlak
binnen de school. Onnodige problemen kunnen worden voorkomen door een goed
geschoolde MR. Als iedereen weet wat de taken en verantwoordelijkheden zijn van
de directie en de MR zal de samenwerking beter verlopen. Alle betrokkenen hebben
daar voordeel van. Ouders en leerkrachten voelen zich goed vertegenwoordigd en
worden optimaal betrokken. Jaarlijks stromen een paar duizend nieuwe ouders de
medezeggenschapsraden in. In het voortgezet onderwijs ook leerlingen. Elke twee
jaar een cursus volgen is daarom geen overbodige luxe.
Ouders van Waarde biedt verschillende cursussen voor de medezeggenschapsraad.
Voor nieuwe MR-leden is onze basiscursus bedoeld. Verschillende thema’s waarmee
MR-leden te maken krijgen, worden uitgelicht in onze vervolgcursussen. Het onderwijs is voortdurend in beweging. Haal nu nog meer uit uw MR met de cursussen van
Ouders van Waarde!

verspreid over 2 dagen) en kan worden
aangevuld met één of meer vervolgmodules. De basiscursus MR van Ouders
van Waarde is zowel voor het primairals het voortgezet onderwijs geschikt.

Vervolg
cursussen
voor de hele MR
GOED SAMENGEWERKT
Wie is verantwoordelijk voor de vrijwillige ouderbijdrage? En hoe zit het eigenlijk met de verantwoordelijkheid
voor het jaarlijkse schoolreisje? De vervolgcursus ‘Goed samengewerkt’ gaat
over de samenwerking tussen de MR
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en ouderraad (OR), en de (mogelijke)
rol van de ouderraad met betrekking
tot medezeggenschap.
GOED GEDAAN
Elke school wil goed onderwijs leveren.
Als het goed is, streeft iedere school ernaar haar resultaten te verbeteren, efficiënter te werken en tegemoet te komen
aan de wensen en verwachtingen van
leerlingen en ouders. Tegenwoordig zijn
scholen verplicht om hun kwaliteit te verantwoorden aan de overheid (zoals de
onderwijsinspectie) maar ook tegenover
ouders en personeel. De vervolgcursus
‘Goed gedaan’ gaat over kwaliteitszorg.
Wat is goed kwaliteitsbeleid? Hoe meet
je dat? En welke rol heeft de MR hierin?
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GOED GELEZEN
Wie in de MR zit, krijgt te maken met
een behoorlijk aantal beleidsstukken.
Beleid is een verzameling vooraf
vastgestelde regels op basis waarvan
beslissingen worden genomen om een
bepaald doel te bereiken. Het gaat om
de manier waarop men zaken (in de
toekomst) wil aanpakken. Het vraagt om
een zogenaamde ‘helicopterview’. De
vervolgcursus ‘Goed gelezen’ gaat over
het lezen van beleidstukken. Met welke
stukken krijg je te maken? Hoe kun je
deze als MR-lid op een goede en efficiënte manier behandelen? En hoe kun je
als MR zo nodig prioriteiten stellen?
GOED GEZEGD
Is de MR optimaal betrokken bij de
besluitvorming? Is de achterban weinig
gemotiveerd om mee te praten? Wat
zegt de Wet medezeggenschap op
scholen eigenlijk over communicatie?
Medezeggenschap staat of valt met een
goede communicatie. De vervolgcursus
‘Goed gezegd’ gaat over communicatie
tussen de MR en gemeenschappelijke
MR (GMR), de MR en personeel en ouders, en tussen de (G)MR en directie en
bestuur.
GOED GEPLAND
Wat moet een MR in een schooljaar
doen, en wat wil een MR doen? Hoe
zorg je ervoor dat je door de bomen
het bos nog blijft zien en hoe houd je
de doelen voor ogen? De vervolgcursus
‘Goed gepland’ gaat over het maken
van een jaarplanning en het zelf bepalen
van prioriteiten.

GOED GESTUURD
Hoeveel geld heeft onze school te besteden en waar geven we het aan uit?
Hoe lees je een begroting en welke
invloed heeft de MR? Financieel inzicht
is noodzakelijk voor het voeren van
goed beleid. Met beleid wordt sturing
gegeven aan de organisatie. De vervolgcursus ‘Goed gestuurd’ gaat over
het omgaan met lumpsumfinanciering
en het meedenken over beleidskeuzes.
GOED GEVENTILEERD
Zijn de toiletten vies? Klagen ouders,
leerlingen en personeelsleden vaak dat
het te warm, te koud of te stoffig op
school is? Het binnenmilieu in scholen
laat helaas veel te wensen over. De
vervolgcursus ‘Binnenmilieu’ richt zich
op de mogelijkheden van de (G)MR om
het binnenklimaat op school te verbeteren, welke rol de gemeente daarin kan
spelen en welke instanties de school
kunnen helpen bij de verbetering. Een
goed binnenklimaat is immers van groot
belang voor goede onderwijsprestaties!

Voor prijzen
en boeken ga naar

WWW.OUDERS.NET
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DE OVERHEID BETAALT (MEE)
De overheid stimuleert de deskundigheidsbevordering van overblijfmedewerkers. De school ontvangt binnen
zijn financiering een standaardbudget
om het overblijven te regelen. U kunt
via deze gelden scholingsactiviteiten
organiseren. Daarnaast is het natuurlijk
verstandig om in de eigen bijdrage van
ouders voor het overblijven een gedeelte te reserveren voor een budget voor
de scholing van de overblijfmedewerkers en de coördinator.

OP LOCATIE
MR cursussen worden op locatie gegeven, bij u in de buurt of in uw eigen
schoolgebouw. Aan een cursus is een
maximum van 20 deelnemers verbonden.
U kunt ook samen met collega-scholen
een cursus aanvragen. Samenwerking is
handig: u deelt de kosten.
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Landelijke clinic voor (nieuwe) MR-leden
Ouders van Waarde organiseert jaarlijks
speciaal voor (nieuwe) MR-leden onze
zeer gewaardeerde ‘landelijke clinic
voor MR-leden’. Dit is een basiscursus
medezeggenschap waar alle wetenswaardigheden over het functioneren
van de (G)MR aan de orde komen.
Leerzaam, praktisch en leuk! Is er be-

hoefte aan een individuele training in
plaats van de hele MR. Bijvoorbeeld
als er een MR-lid net is gestart en de
overige MR-leden al een (basis)cursus
hebben gevolgd, dan is deze MR-clinic
bijzonder geschikt! De clinic bestaat uit
2 dagdelen: een middag- en een avonddeel van 15.30 tot 21.00 uur.

De ‘landelijke clinics voor (nieuwe) MR-
leden’ worden op verschillende data en
plaatsen gegeven. Raadpleeg hiervoor
- en voor de kosten - www.ouders.net
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Cursus
Ouderraad
Bijna elke school heeft een ouderraad
(OR). Onmisbaar voor het goede contact met de ouders en voor bijvoorbeeld
het organiseren van vele hand- en
spandiensten binnen de school. Maar
halen al deze enthousiaste mensen er
wel uit wat er in zit? Helemaal goed
geïnformeerd raken, samen kijken hoe
je de organisatie kunt optimaliseren,
het plezier en het rendement van je
inzet als OR-lid vergroten of met elkaar
je ouderraad nieuw leven inblazen, dat
is wat de cursus Ouderraad van Ouders
van Waarde te bieden heeft.
Geen zin om ver te reizen? De cursus wordt op locatie gegeven, bij u in
de buurt of in uw eigen schoolgebouw.
Aan de cursus is een maximum van 20
deelnemers verbonden. U kunt ook
samen met collega-scholen een cursus
aanvragen. Samenwerking is handig: u
deelt de kosten.
Op een actuele, plezierige en trainingsgerichte manier worden informatie,
inzichten en tips gegeven. Een absolute
aanrader voor een OR die aan teambuilding wil doen en zo veel mogelijk wil
betekenen voor de school en daarmee
voor de kinderen! De cursus voor de
OR bestaat uit 2 dagdelen (bij voorkeur
verspreid over 2 dagen) en is zowel voor
het primair- als het voortgezet onderwijs geschikt. Aan bod komen onder

meer: samenstelling en functioneren OR,
taken, vergaderstructuur en activiteiten.
Ook is er aandacht voor situaties uit de
eigen praktijk. De cursisten werken met
een overzichtelijke cursusmap en de
discussierondes zijn zeer leerzaam.

Cursus
Een kleurrijke
OR
Een cursus op maat voor scholen met
bijvoorbeeld een gemengde samenstelling van ouders van verschillende culturen en nationaliteiten behoort ook tot de
mogelijkheden.

Cursus
Andere tijden
(PO)
Informatie- en discussiebijeenkomst over
schooltijden Nu kinderen steeds vaker
te maken hebben met (2) werkende ouders, wordt op veel scholen nagedacht
over andere schooltijden, die beter
aansluiten op deze ontwikkeling in onze
samenleving. Sinds de invoering van de
Wet flexibilisering schooltijden hebben
verschillende scholen al het initiatief
genomen voor een verandering van
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schooltijden; U kunt daarbij denken aan
een continurooster, een 5 gelijke dagen
model en de verlengde schooldag.
Deze interactieve avond is bedoeld voor
de schoolleiding, de MR en OR van een
school, die zich willen beraden op een
mogelijke verandering van de schooltijden: een ingrijpende verandering! U
wordt goed geïnformeerd en u krijgt tips
en adviezen bij de afweging van de
keuzefactoren. De opbrengst van de bijeenkomst is dat u met elkaar een gezamenlijke start maakt, dezelfde informatie
deelt en plannen maakt over te nemen
vervolgstappen, desgewenst met verdere begeleiding van Ouders van Waarde.
Daarnaast kan een informatieavond verzorgd worden voor álle ouders.

OU DE R SAC ADE MIE
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Nieuw!
Ouders van
Waarde
Kinderopvang
HULP & ADVIES VOOR OUDERS
Voor ouders met een kind op school
hebben we al de informatie- en adviesdienst 0800 5010. We zijn nu ook gestart
met een telefonische advieslijn speciaal
voor ouders met kinderen in de kinderopvang: (088) 1600300 (elke werkdag
bereikbaar tussen 09.00 en 15.00 uur).
Ouders kunnen hun vraag ook per mail
stellen via kindenopvang@ouders.net
KIND&OPVANG E-NIEUWS
Ook bieden we het maandelijkse
Kind&Opvang E-nieuws voor ouders en
professionals binnen de kinderopvang.
Abonneer u voor gratis(!) e-nieuws vol
weetjes en tips via www.ouders.net.

Omdat onderwijs en kinderopvang steeds meer naar elkaar toegroeien, hebben we
een speciaal aanbod ontwikkeld voor instellingen voor kinderopvang en ouders van
het jonge kind. Maar ook voor scholen die eigen kinderopvang organiseren. Wij
werken daarbij onder andere samen met de VCKN, de vereniging voor christelijke
kinderopvang in Nederland.

AANSLUITEN
Instellingen voor kinderopvang kunnen
aansluiten bij Ouders van Waarde via
het aanmeldformulier op onze site. Voor
slechts € 16 per groep per jaar ontvangt
uw kinderopvang flinke kortingen op
boeiende ouderavonden en leerzame
trainingen. Daarnaast ontvangt u automatisch Kind&Opvang E-nieuws in uw
mailbox en kunt u gebruikmaken van de
kennis en ervaring van onze pedagogen
en experts op het gebied van ouder
betrokkenheid. Verder behartigen wij
uw belangen in diverse landelijke overleggen over kinderopvang.
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SLUIT NU AAN
EN ONTVANG

10% korting op een boeken
pakket voor de kinderopvang.
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Themabijeenkomsten en trainingen
van Ouders van Waarde gericht
op het jonge kind
ACHTER HET BEHANG
Soms zou je die lieve schatjes wel achter
het behang willen plakken… Opvoeden
is noodzakelijk, maar makkelijker gezegd dan gedaan! Hoe kom je achter
de reden voor het door veel ouders als
‘vervelend’ ervaren gedrag? En wat doe
je er aan? Een interactieve bijeenkomst
met volop gelegenheid voor uitwisseling met andere ouders.
IKIDDO’S
Onze kleintjes groeien op met media
en de bijbehorende beeldschermen van
iPad, iPod, laptop, mobiel en tv. Swipen
is een bijna natuurlijke reflex geworden.
Welke invloed heeft dit? Hoe kun je als
ouders het grote aanbod bijhouden?
Wat is wel of niet goed? Hoe blijven
ouders zelf mediasmart? Veel informatie
en tips met behulp van een interactieve
presentatie en natuurlijk en gesprekken
met andere ouders!
MEEGROEIEN MET JE KIND
Een kind maakt in de periode van 0-6 jaar
de enorme ontwikkeling door van volledig afhankelijke baby naar (schoolgaande) kleuter. Als deze ontwikkeling nor-

maal verloopt worden stap voor stap een
aantal mijlpalen bereikt. Ouders groeien
mee met hun kind en hanteren hun eigen
opvoedstijl. Aan de hand van algemene
ontwikkelingspsychologie en vooral een
aantal praktische onderwerpen zoals zindelijkheid en eten gaan we aan de slag.
Een boeiend avondje uit over opvoeden
en de eigenheid van kinderen.
JONGENS EN MEISJES
Een themabijeenkomst waar over wordt
nagepraat omdat het zo herkenbaar is.
Door middel van een leuke presentatie
worden de deelnemers meegenomen
naar een educatieve omgeving. Daar
worden hun ogen geopend voor de
verschillende manieren waarop jongens
en meisjes spelen en leren. Waar komen
die verschillen vandaan? Welke consequenties heeft dit? Met welke bril op
kijken wij naar onze jongens en meisjes?
Nieuwe inzichten en genoeg stof tot
praten. Plezierig en nog leerzaam ook.
DE C… WAT DOEN WE ERMEE?
Die C voor de kinderopvang, is dat
nodig? Wat zegt die C nu eigenlijk, wat
kan hij betekenen voor medewerkers en
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kinderen? Een kleine terugblik en vooral
kijken naar het nu. Wat vinden wij als
ouders nu de belangrijkste bouwstenen
voor geloofsopvoeding en hoe kunnen
wij die samen vorm geven? Door middel
van een spel gaan we vooral in dialoog
met elkaar en bouwen ‘de ideale christelijke kinderopvang’. Een afwisselende
avond met informatie, uitwisseling en
spelvorm.
WELKOM IN DE WERELD
VAN DE BASISSCHOOL
Het gaat zo snel ! Voor veel ouders komt
de eerste dag dat hun kind naar school
gaat er eerder aan dan ze denken. Spannend! Handig om nu al het een en ander
te weten over die eerste tijd. Wat gaat
je kind allemaal doen? Wat verwacht de
juf en wat kun je van de juf verwachten?
Hoe kun je je kind voorbereiden en welk
gedrag kan het vertonen? Alle do’s and
don’ts op het gebied van begeleiding
van je kind en contact met de leerkrachten komen op een speelse manier aan
de orde. En natuurlijk is er genoeg ruimte voor vragen.
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OUDERS VAN WAARDE heeft al
haar activiteiten met be
trekking
tot de toerusting en scholing samengebracht bij de OUDERSACADEMIE.
Meer dan 20.000 ouders en andere
deelnemers maken jaarlijks gebruik
van deze activiteiten.

PEDAGOGISCH KWARTET
In de peuterpuberteit spelen 4 onder
werpen een belangrijke rol: eten,
slapen, nee zeggen en communicatie.
Dit kwartetspel gaan we spelen door
middel van informatie en intervisie. Een
spel waarbij je alleen maar kunt winnen.
Weer eens wat anders! Ouders gaan
opgelucht naar huis en weten hoe ze in
het vervolg op een speelse manier om
kunnen gaan met deze 4 uitdagingen.

FOCUS OP JE KIND
Er is steeds meer bekend over de
enorme ontwikkeling die kinderen in

hun eerste levensjaren doormaken. De
mogelijkheden om stimulerend in te
spelen op hun groei zijn dan het grootst.
Ouders zijn hierbij de sleutelfiguren.
Hen willen we ogen geven voor die
kansen. En meer nog: leuke activiteiten
aanreiken die onderzoekend gedrag van
hun kind bevorderen.

SPELEN MET JE KIND
Kinderen tot 7 jaar leven op de toppen
van hun denkvermogen. Het zijn kleine
wetenschappers. Ze zijn in van alles
geïnteresseerd en onderzoeken spelend
hoe de wereld in elkaar zit. Kinderen genieten nog meer als ze dat samen met
hun ouders mogen doen. Er zijn veel
spellen die het denken stimuleren. Sommige zijn duur, met ook met eenvoudige
materialen kun je eindeloos plezier hebben. Krijg oog voor de mogelijkheden
op deze speelse ouderavond!

FOCUS is een programma bestaand uit
zes themabijeenkomsten (naar keuze)
voor ouders van jonge kinderen.

• Science - Talentenkracht
• Taal - Woordschat
• Media - MediaSmart
• Vrij bewegen - Gymslim
• Geloof in je kind
• Kunst en kind
Meer informatie: www.focusopjekind.nl
(en www.ouders.net). De bijeenkomsten
kunnen door een trainer van Ouders
van Waarde worden verzorgd of door
een door ons opgeleide trainer van de
school of kinderopvanginstelling.
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INFORMATIE
De prijzen voor de diverse activiteiten en
meer informatie, waaronder hoe u kunt
boeken, vindt u op www.ouders.net.
Toch nog vragen? Bel naar het bureau
via 0343 513434 of stuur een mail naar
oudersacademie@ouders.net
Tijdens kantooruren van
maandag t/m vrijdag kunt u de
oudersacademie telefonisch bereiken
op (0343) 51 34 34 of per mail
op oudersacademie@ouders.net.

SLUIT AAN EN ONTVANG

hoge kortingen op onze cursussen,
trainingen en bijeenkomsten.

OU DE R SAC ADE MIE
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Ouders van
Waarde
Magazine
& E-nieuws
Ouders van Waarde Magazine is hét tijdschrift voor ouders met schoolgaande
kinderen. En met een oplage van 45.000
en een gemeten waardering van 8,1
een groot succes. Scholen kunnen een
schoolabonnement nemen op dit mooie
tijdschrift voor alle ouders voor slechts
€ 2,10 per jaar per gezin. Leuk en informatief voor de ouders en de school profiteert hier ook van. Want dit magazine,
dat 4x per jaar verschijnt, biedt ouders
niet alleen bruikbare en eerlijke informatie en tips over opvoeding en onderwijs.
Het draagt ook bij aan een positieve samenwerking tussen school en thuis. Het
prikkelt ouders om positief bij te dragen
aan school en om hun kind vaardigheden
te leren die op school nodig zijn.

Staat uw school bij ouders in een goed blaadje?
Met Ouders van Waarde Magazine wel!

Met Ouders van Waarde Magazine heeft
de school een instrument in handen om
ouders bewust te maken van hun rol in
het partnerschap tussen thuis en school.
Met als doel: samen het kind kans te
geven op een zo fijne en succesvolle
schooltijd als mogelijk.
Extra: elk magazine bevat een speciaal themakatern. Zoals over huiswerk,
discipline, weerbaarheid, faalangst,
samenwerken, financiële opvoeding en
zelfvertrouwen. Aan veel thema’s is een
bijeenkomst en een brochure gekoppeld.
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Staat partnerschap bij uw school
ook hoog in het vaandel? Neem een
schoolabonnement op Ouders van
Waarde Magazine! Enige voorwaarde
is dat de school aangesloten is of
wordt.
Kijk voor meer informatie op
www.ouders.net

OU DE R SAC ADE MIE

Thuis&School
E-nieuws
Thuis&School E-nieuws van Ouders
van Waarde verschijnt maandelijks voor
(actieve) ouders, onderwijsprofessionals
en studenten. E-nieuws sluit - interactief
- aan op Ouders van Waarde Magazine.
In ons magazine lezen ouders wat zij
kunnen doen om hun kind op school
en thuis goed mee te laten komen. Met
Thuis&School E-nieuws zijn ouders en
onderwijsprofessionals snel up to date
over opvoed- en onderwijsweetjes en
krijgen ze de leukste filmpjes, blogs en
winacties onder ogen.
Met onderwerpen als (digitaal) pesten,
de ouder- en medezeggenschapsraad,
(social) media, spelend leren, ouder
betrokkenheid, lezen en rekenen en met
bijzondere levensvragen en winacties!
Gratis abonneren via www.ouders.net
of neem direct een kijkje via
www.thuisenschool.nl (abonneren via de
button ‘abonneer’).
Voor de kinderopvang is er een eigen
Kind&Opvang E-nieuws
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De Tafelrap
dvd
Met de Tafelrap dvd van Ouders van
Waarde hebben kinderen de tafels zo in
hun hoofd. Ze gaan op een speelse wijze aan de slag met de tafels. Niet alleen
op school, maar ook thuis!
Met deze leuke dvd leren kinderen tafels
op muziek, visueel ondersteund door
tafelverhaaltjes en tafelrijen in primaire
kleuren. De dvd is op school en thuis te
gebruiken: ouders en school maken zo
samen van tafel leren een succes. Bestel
ieder jaar de dvd voor de kinderen in de
groep waar de tafels worden geleerd.
Bij het bestellen voor de hele groep
is de prijs een aangename verrassing!
Voor prijzen en bestellen van de dvd
www.ouders.net.
Tip! Download gratis op onze site de
Tafeldiploma (een thuis- en schoolversie) en Tafeltips behorend bij de dvd.
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Ouders van Waarde is de christelijke
or

ganisatie voor ouders, ouderraden en
medezeggenschapsraden in het onderwijs
en in de kinderopvang. Wij bieden ondersteuning, voorlichting en advies aan ouders
op het gebied van opvoeding en onderwijs.
We ondersteunen scholen en kinderopvangcentra die een bewust ouderbeleid willen
voeren. Daar
naast behartigen wij ouder
belangen en voeren overleg met de overheid.

Kijk voor alle voordelen
op www.ouders.net of
bel (0343) 51 34 34

www.ouders.net

Teksten & redactie: Ouders van Waarde
Vormgeving: Studio Piraat, Den Haag

Scholen, kinderopvangcentra en individuele
ouders kunnen zich aansluiten bij Ouders van
Waarde.

