Welbevinden en sociale veiligheid

Ouderavond ‘Sociale veiligheid’
Doelgroep: ouders van groep 1 t/m 8
Ouders hechten veel waarde aan sociale veiligheid. Een school draagt de verantwoordelijkheid over hun kind
(eren), maar deze verantwoordelijkheid wordt niet door alle ouders met vertrouwen bij de school neergelegd.
Ouders zijn tegenwoordig kritischer op de kwaliteit en dienstverlening van scholen. Nieuwsitems over
instellingen die peuters op onjuiste wijze straffen of deuren laten openstaan, zodat een vreemde het gebouw
kan binnengaan, maken ouders ook kritischer en alerter op onrust. Ouders lijken soms meer consument of klant
van de school te worden, terwijl school en ouders een gezamenlijke verantwoordelijkheid hebben wat betreft de
opvoeding van kinderen.
Scholen die ouderbetrokkenheid willen verhogen, kunnen hierin stappen nemen door aan te sluiten bij
bovengenoemde zorgen en onzekerheden die ouders ervaren. (Online) pesten, sociale media en
groepsgesprekken in WhatsApp leveren regelmatig problemen op, blijkt uit onderzoek van GGD HM. Om die
reden biedt GGD HM de ouderavond ‘Sociale veiligheid’. De avond heeft als doel om de maatschappelijke
dialoog die zich nu lijkt te richten op scholen te verbreden naar de straat- en thuissituatie. De avond maakt
inzichtelijk hoe complex sociale veiligheid is. En hoe groot het belang van ouders en school (en andere
instellingen) is om samen te werken aan het vergroten van die veiligheid.
Onderwerpen die tijdens de voorlichting aan de orde komen
•

Lijnoefening ‘goed voorbeeld voor je kind’

• Morele ontwikkeling

• De sociaal-emotionele ontwikkeling van een kind

• Rol van de school

• Rol van de ouders

• Signalering

• Leren en de sociale ontwikkeling

• Sociale veiligheid maken we samen

• Pesten en groepsdruk
Aanvullende informatie
• De voorlichting is geschikt en bedoeld voor ouders van alle groepen!
•

Duur: 2 uur (inclusief pauze)

•

Op uw locatie uitgevoerd door GGD HM

•

GGD HM levert een brief voor de werving van ouders

•

Folders voor ouders om mee te nemen, verzorgd door de GGD HM

Kosten
Aan deze ouderavond zijn geen kosten verbonden.
Reserveren en meer informatie
Reserveer en informatie: www.gezondeschoolhm.nl
Zoekterm: oudervoorlichting
Neem voor meer informatie contact op met het team basisonderwijs (zie pagina 6).
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