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

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 verhaal 

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)

Școala noastră consideră că este important să se țină o bună legătură cu părinții. Ne 
dorim să te simți ascultat și înțeles. De aceea, comunicăm unii cu ceilalți.

1 Suntem deschiși, onești și curioși. Te considerăm partenerul nostru și vrem să-ți cuno-
aștem povestea.

2 Așteptăm până termini de vorbit.
3 Te întrebăm mai întâi dacă am înțeles bine ce ai spus. Doar după aceea îți adresăm 

întrebări suplimentare.
4 Nu oferim imediat opinii, păreri și sfaturi. Aici ți se oferă spațiul pentru a-ți spune po-

vestea.
5 Gândim în termen de calități. Vedem ce abilități are copilul tău și ce îi place să facă.

Comunicarea reciprocă se face în ambele sensuri. Împreună reușim pe mai departe. Vrei 
să participi?

(Sursă: www.onderwijsmaakjesamen.nl)
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Vrei să înveți limba olandeză? Vezi locațiile unde poți face acest lucru intrând pe 
https://www.integratie-inburgering.be/nederlands-leren-en-oefenen. Sau întreabă la coala copilului 
tău. Locuiești în Bruxelles? Atunci intră pe https://www.huisnederlandsbrussel.be/leren-oefenen.


