VERTAALFICHE: BASISBOODSCHAP VAN SCHOOL AAN OUDERS

ПОВІДОМЛЕННЯ ВІД ШКОЛИ БАТЬКАМ

Nederlands

український

Zo communiceren wij

Таким чином ми
спілкуємося як школа

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

У нашій школі дуже важливо підтримувати хороший контакт з батьками. Ми
хочемо, щоб вас почули та зрозуміли. Тому ми обов’язково ведемо діалог.

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

1.

Ми відкриті, чесні та допитливі. Ми бачимо вас нашим партнером та цікавимось
вашою історією.

2.

Чекаємо, і уважно слухаємо.

3.

Спочатку запитуємо, чи правильно ми вас зрозуміли. Тільки після цього ми
задаємо додаткові запитання.

4.

Ми не спішимо дати вам свою думку, бачення чи пораду. У вас буде достатньо
часу, щоб розповісти свою історію.

5.

Якщо телефонують зі школи це не обов'язково означає погану новину. Ми також
телефонуємо, щоб запитати, як у вас справи, або запросити вас на хорошу
розмову

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 verhaal te doen.
5 Wij denken in kwaliteiten. We kijken wat je kind goed kan en leuk vindt.
Een telefoon van school betekent zeker niet noodzakelijk slecht nieuws. We bellen ook
om te vragen hoe het gaat of om je uit te nodigen voor een goed gesprek.
Verbindende communicatie is tweerichtingsverkeer. Samen geraken we verder. Doe jij mee?

Спілкування - це двостороння робота. Разом ми дійдемо дальше. Ви бажаєте
приєднаєтеся до нас?
(Зайдіть на посилання: 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.

Вивчати нідерландську мову? Знайдіть більше інформації тут:
www.integratie-inburgering.be/nederlands-leren-en-oefenen. Ви також можете дізнатись про це у школі
вашої дитини. Ви живете в Брюсселі? Тоді перейдіть на сторінку
www.huisnederlandsbrussel.be/leren-oefenen.

