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

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

2 We wachten tot jij klaar bent met spreken. 

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

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

5 Wij denken in kwaliteiten. We kijken wat je kind goed kan en leuk vindt. 

Verbindende communicatie is tweerichtingsverkeer. Samen geraken we verder. Doe jij mee?

(Bron: www.onderwijsmaakjesamen.nl)
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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. 

Chcesz uczyć się niderlandzkiego? Sprawdź, gdzie możesz uzyskać pomoc, odwied-
zając stronę https://www.integratie-inburgering.be/nederlands-leren-en-oefenen. Lub za-
pytaj w szkole, do której uczęszcza Twoje dziecko. Mieszkasz w Brukseli? Wejdź na https://
www.huisnederlandsbrussel.be/leren-oefenen.

Komunikacja w naszej
szkole

W naszej szkole przywiązujemy dużą wagę do dobrego kontaktu z rodzicami. Chcemy, 
abyś czuł się wysłuchany i zrozumiany. Dlatego też komunikacja ma za zadanie nas 
łączyć.

1 Jesteśmy otwarci i szczerzy. Traktujemy Cię jako partnera i jesteśmy ciekawi Twojej opinii.

2 Czekamy, aż skończysz swoją wypowiedź.

3 W pierwszej kolejności pytamy, czy dobrze Cię zrozumieliśmy. Dopiero później zadajemy 
pytania uzupełniające.

4 Nie wyrażamy natychmiast opinii, sądów i nie udzielamy porad. Dajemy najpierw możli-
wość wypowiedzenia się.

5 Zwracamy uwagę na dobre strony. Obserwujemy, w czym dziecko jest dobre i co lubi.

Komunikacja powinna działać w obie strony. Wspólnie możemy osiągnąć więcej. Chcesz przy-
łączyć się do nas?

(Źródło: www.onderwijsmaakjesamen.nl)
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