Ouders naar school...
“Raar hè, mam. Nu ga jij naar school, met mijn juf en ik blijf thuis.”, zei mijn kind afgelopen
maandag tegen mij. Het voelde inderdaad een beetje ‘raar’ om zonder kind naar school te
gaan. School is toch het terrein van onze kinderen? Dit is nou precies waar de
Samenwerkingsdag om draaide. Is school inmiddels niet veel méér dan alleen de leerplek
voor ons kroost?
Na een hartelijk welkom en een uitleg werden de leerkrachten naar het lokaal van groep 4
geleid. Terug in de schoolbanken. Luisteren, niet door elkaar praten, vingers opsteken ….
even schakelen hoor! We mochten een beeld schetsen van ‘de ideale leerkracht’. Waar
moet die nou aan voldoen? Zoveel mensen, zoveel meningen natuurlijk. En zo kwam er een
enorme lijst op het bord met bovennatuurlijk veel mooie eigenschappen. We konden dus
alleen maar concluderen dat we niet konden verwachten dat het ONSteam altijd maar aan
die wensen kan voldoen.
“En hoe ziet de ideale ouder er dan uit?” Oei, dat is ineens lastiger te beantwoorden. Want,
hoe ‘super’ zijn we zelf
 nou eigenlijk?” We hebben ontzettend gelachen, maar ook serieus
gediscussieerd over lastige onderwerpen. En wederom kwamen we tot een fikse lijst. De
leerkrachten deden overigens hetzelfde in groep 3 en na de pauze werden de lijsten
uitgewisseld. Mooi om te zien dat we er eigenlijk helemaal niet zo verschillend over dachten.
We willen allemaal graag het beste voor de kinderen, maar snappen ook goed dat iedere
leerkracht en iedere ouder anders is en gewoon zijn uiterste best doet.
Na een overheerlijke lunch gingen we in kleine groepjes uiteen. De 10 criteria werden onder
de loep genomen. Waar valt nóg meer winst te behalen en hoe dan? Leerkrachten en
ouders bedachten met elkaar tips & trics voor Samenwerking 3.0. Aan het eind van de dag
werden de sheets aan elkaar gepresenteerd middels leuke creaties en lollige toneelstukjes,
waarin vooral meester Jaco een onontdekt talent bleek...
Terugkijkend werden we ons er bewust van hoe bijzonder het is, dat ouders zo mee mogen
denken. Ikzelf heb dit nog nooit eerder gehoord. Leerkrachten stellen zich kwetsbaar op voor
onze feedback, dat zal niet altijd even makkelijk zijn. Daarnaast zijn er maar liefst 30 ouders
geweest die ook hun vrije dag spendeerden aan de Samenwerkingsdag; wat een opkomst!
En dan nog zijn er vele ouders die niet de mogelijkheid hadden om er bij te zijn, maar die net
zo betrokken zijn.
School wordt steeds meer een plek voor leerkrachten, kinderen én ouders. Waar we samen
mogen werken en bouwen aan een mooie start voor onze kinderen. Ik denk, dat we met zijn
allen, dankbaar mogen zijn dat er zo’n sterke, saamhorige en liefdevolle groep mensen om
onze kinderen heen staat. Want wélk talent dan ook….het groeit in goede handen!
Een ONS moeder

