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Zowel in Vlaanderen als in Nederland merkt men dat een stuk van de opvoedingstaak van ouders doorgeschoven
wordt naar de school. Op oudergesprekken komen niet alleen de leervorderingen van de leerling aan bod maar
worden er door de ouders ook opvoedingsvragen gesteld. Om leerkrachten hierbij te ondersteunen, heeft de
Nederlandse Stichting Cedin samen met het ExpertisePunt Ouderbetrokkenheid een reeks concrete mappen
uitgewerkt. In deze reeks kwamen eerder al verschillende thema’s aan bod:

 Ouderhulpkaarten Het Jonge Kind;
 Ouderhulpkaarten Sociaal Emotioneel;
 Ouderhulpkaarten Taal en lezen.

Een nieuwe map, Ouderhulpkaarten Voortgezet onderwijs, wil de ouders van kinderen uit het secundair|voortgezet
onderwijs sterker maken in het begeleiden en ondersteunen van hun jonge student. Ze bestaat uit negentien
verschillende kaarten die te maken hebben met een van de volgende vier thema’s:

 Huiswerk en agenda (vb. Kaart 1: Leren ordenen en plannen);
 Leren leren (vb. Kaart 3: Doelgericht leren);
 Online (vb. Kaart 12: Betrouwbare informatie op internet);
 Pubergedrag (vb. Kaart 16: Regels, grenzen en loslaten).

Op elke kaart staat een stukje achtergrondinformatie over het onderwerp. Dit wordt aangevuld met concrete tips,
oefeningen, opdrachten en/of concrete activiteiten die de ouders met hun kind kunnen doen. Het is de bedoeling dat
de leerkracht een van deze kaarten meegeeft met ouders, bijvoorbeeld naar aanleiding van een gesprek. Het is aan te
bevelen dat hij deze kaart eerst met hen doorneemt en er een woordje uitleg bij geeft. Van elke kaart zitten er vijf
exemplaren in de map. Ze kan dus aan verschillende ouders tegelijk worden uitgeleend. Wie enkele voorbeeldkaarten
wil bekijken, kan dit doen op de website van de uitgeverij, www.eduforce.nl.

Ook deze map is zeker de moeite waard!
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