
Trainingen voor PO: 
Pesten en Ouder-
betrokkenheid

In samenwerking met PO-besturen bieden Leerlandschap 

van communities, Lectoraat Opleiden in de School en de CoLs 

Pesten en Ouderbetrokkenheid in 2016-2017 voor leerkrachten* 

trainingen aan over pesten en ouderbetrokkenheid. Deze worden 

verzorgd door ervaren docenten uit het werkveld en van de 

Nieuwste Pabo (dNP) Sittard. Verder vindt op 5 oktober voor allé 

betrokkenen in het basisonderwijs door auteur en expert Peter de 

Vries een presentatie plaats over ouderbetrokkenheid!  

 

Deelname aan presentatie en/of trainingen is kosteloos! 

*Leerkrachten (1-7 jaar geleden afgestudeerd)

5 Oktober: presentatie 
expert Peter de Vries over 
Ouderbetrokkenheid 3.0 



PRESENTATIE:  
‘HOE VERGROOT JE ALS SCHOOL OUDERBETROKKENHEID?’ 
5 oktober (14.00-16.30 uur). Locatie: Stadsschouwburg Sittard. 

 

Als team wil je werk maken van ouderbetrokkenheid. Wat betekent dat voor de organisatie in 

je school en voor leerkrachten, hoe doe je dat samen met ouders en wat zijn de voordelen 

voor leerlingen? Auteur en expert op het gebied van ouderbetrokkenheid, Peter de Vries licht 

dit toe tijdens een gratis toegankelijke presentatie op woensdagmiddag 5 oktober tussen 

14.00 en 16.30 uur. De bijeenkomst kan apart worden bezocht of als onderdeel van enkele 

trainingen over dit thema (zie onderstaand).  

 

TRAINING:  
‘PAS OUDERBETROKKENHEID TOE!’ 
19 oktober, 18 januari, 29 maart en 17 mei (14.00-16.30/17.00 uur). Locatie: dNP Sittard. 

 

Maak kennis met verschillende soorten oudergesprekken en leer hoe je komt tot het 

stimuleren van ouderbetrokkenheid. Hoe ga je in lastige situaties om met emoties, hoe pas je 

‘Ouderbetrokkenheid 3.0’ toe en hoe ontwikkel je een visie op dit thema? Een trainingsacteur 

en docent passen maatwerk toe en sluiten aan bij de verschillende leervragen en –behoeften.    

 

TRAINING:  
‘WERK AAN EEN POSITIEVE GROEP!’   
19 oktober, 18 januari, 17 mei (14.00 – 16.30/17.00 uur). Locatie: dNP Sittard. 

Het versterken van het groepsgevoel in de klas en het voorkomen van pesten is essentieel 

voor het leren van leerlingen. Elke leerkracht wil dat realiseren. Tijdens drie trainings- 

bijeenkomsten worden kennis en vaardigheden aangeboden. Onderwerpen die verder aan 

bod komen zijn: preventief handelen, juridische achtergrondinformatie, in gesprek gaan 

over pesten en het hanteren van een pestprotocol.

 

De Nieuwste Pabo is dé opleiding waar (aanstaande) 

leerkrachten met een nieuwsgierige blik worden 

opgeleid voor vernieuwend basisonderwijs.

Dit aanbod wordt mede 

mogelijk gemaakt door:

Aanmelden    
Ik maak de volgende keuze(s): 

o Presentatie 5 oktober: Hoe vergroot je als school    

 ouderbetrokkenheid?   

o Training ‘Pas ouderbetrokkenheid toe!’

o Training ‘Werk aan een positieve groep!’            

        

Mail vóór 16 september jouw keuze(s) plus je naam, voor welk bestuur 

je werkt en je werkmailadres naar: j.nieskens@kom-leren.nl. 


