VERTAALFICHE: BASISBOODSCHAP VAN SCHOOL AAN OUDERS

TRANSLATION FILE: KEY MESSAGE FROM THE SCHOOL TO PARENTS

Nederlands

English

Zo communiceren wij

This is how we communicate

als school

as a school

Onze school vindt een goed contact met ouders belangrijk. Wij willen dat jij je gehoord
en begrepen voelt. Daarom communiceren wij verbindend.

Our school believes that good contact with parents is important. We want you to feel
heard and understood. Therefore, we communicate in a way that connects.

1 Wij zijn open, eerlijk en nieuwsgierig. We zien jou als partner en zijn benieuwd naar je
verhaal.

1 We are open, honest and curious. We see you as a partner and are eager to know your
story.

2 We wachten tot jij klaar bent met spreken.

2 We wait until you have finished speaking.

3 Wij vragen eerst of we jou goed begrepen hebben. Pas daarna stellen we aanvullende
vragen.

3 We first ask if we have understood you correctly. Only then do we ask additional questions.

4 We geven niet meteen opinies, meningen en adviezen. Jij krijgt hier de ruimte om je verhaal te doen.

4 We do not immediately give opinions and advice. You get the space here to tell your story.
5 We think in qualities. We look at what your child is good at and likes.

5 Wij denken in kwaliteiten. We kijken wat je kind goed kan en leuk vindt.
Communication that connects is a two-way street. Together, we’ll go further. Will you join us?
Verbindende communicatie is tweerichtingsverkeer. Samen geraken we verder. Doe jij mee?

(Source: www.onderwijsmaakjesamen.nl)

(Bron: www.onderwijsmaakjesamen.nl)

Nederlands leren? Zoek waar jij terecht kan op https://www.integratie-inburgering.be/
nederlands-leren-en-oefenen. Of vraag het op de school van je kind. Woon je in Brussel? Surf
dan naar https://www.huisnederlandsbrussel.be/leren-oefenen.

Do you want to learn Dutch? Find a place to do so at
https://www.integratie-inburgering.be/nederlands-leren-en-oefenen. Or ask at your
child’s school. Do you live in Brussels? Then visit https://www.huisnederlandsbrussel.be/
leren-oefenen.

