INSPIRATIESESSIE 11 OKTOBER 2017

OUDERS & ONDERWIJS
EEN KRACHTIGE VERBINDING
DOE LGR OEP

die
Directeuren, intern begeleiders, bouwcoördinatoren en leerkrachten
s vorm
zoeken naar praktische handvatten om de samenwerking met ouder
eren.

te geven en de afstemming tussen ouders & onderwijs willen verbet

WILT U ...

 ... werken aan goede samenwerking tussen ouders & onderwijs
  ... afstemming over wederzijdse wensen & verwachtingen
  ... praktische handvatten die direct inzetbaar zijn

Expeditie Basisschool biedt maatwerktrajecten waarbij zij zich richten op de vraag van de school. Met
een goede samenwerking tussen ouders & onderwijs heeft u een krachtig middel in handen om de
verwachtingen over opvoeden & onderwijs te kunnen reguleren.
Wilt u een eerste indruk krijgen en geïspireerd worden? Kom dan naar de interactieve inspiratiesessie
op woensdag 11 oktober 2017 van 16:00-18:00 uur, bij VIBA-Expo in de Gruyterfabriek,
Veemarktkade 8 (Ingang F, eerste etage) in ‘s-Hertogenbosch. De inloop is vanaf 15.30 uur. U wordt
ontvangen met kofie, thee en een heerlijke koek. De locatie is makkelijk bereikbaar en er is voldoende
gratis parkeergelegenheid.
Op deze middag zullen ouders (Expeditie Basisschool) & onderwijs (Margje Bielars - directeur
Basisschool De Masten Rosmalen) u meenemen in de uitdaging van afstemmen en samenwerken
tussen ouders & onderwijs. U gaat met praktijkvoorbeelden aan de slag in creatieve werksessies.

AANMELDEN
De inspiratiemiddag (open inschrijving) vraagt een investering van € 55,- per deelnemer. Bij inschrijving
(via het bijgevoegde inschrijfformulier), ontvangen wij graag de naam en functie van alle deelnemers
en de volledige adresgegevens van uw school. Voor meer informatie en aanmelden kunt u terecht bij:

Marlies Pulsford, Kim Bogaerts & Margje Bielars
E-mail: info@expeditiebasisschool.nl
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EXPEDITIE BASISSCHOOL IN HET KORT
Expeditie Basisschool richt zich op onderwijs & opvoeden, op leerkrachten en ouders omdat zij
onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. Expeditie Basisschool kan een inspirerend, concreet en
direct toepasbaar instrument zijn in uw school. Naast inzicht krijgen in de samenwerking tussen
ouders & onderwijs op uw school kan Expeditie Basisschool bijdragen aan:

  een optimale driehoeksrelatie leerkracht – kind – ouders
 gelijkwaardigheid tussen ouders & onderwijs
  bevordering van ouderbetrokkenheid
 versterken van de relatie tussen onderwijs & opvoeden
Expeditie Basisschool biedt begeleiding en praktische handvatten bij de vormgeving van de
samenwerking tussen ouders & onderwijs. Elke expeditie is een maatwerk proces waarbij
betrokkenen zelf aangeven welke elementen wenselijk zijn in het traject. Daardoor kan elke
school een eigen focus geven aan de expeditie. Waar de ene school met name de nadruk op de
samenwerking wil leggen, wil een andere school de wederzijdse verwachtingen reguleren.
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