
Samen zijn wij school bestaat sinds 2018 en is een samenwerking van CPS, Ouders & Onderwijs, Driestar Educatief en Verus, gericht op goede relaties tussen school en ouders 
en op het terugdringen van juridisering. * Van dit webinar worden opnames gemaakt en gedeeld via nieuwsbrieven en social media.

Datum:    Donderdag 25 maart -  19.30 - 21.30 uur
Voor:    leraren, ouders, leerlingen in de bovenbouw van het PO en in het VO
Georganiseerd door:  Samen zijn wij school

Moderator:   Marijke Roskam
Deelname:   gratis

Al is het met vallen en opstaan, leerlingen volgen lessen, sommigen bereiden zich voor op de overgang naar het VO en kiezen voor 
nieuwe scholen. Deze onzekere tijd stelt leerlingen voor vragen maar zij hebben ook ideeën over hun toekomst. En meer dan ooit 
zijn ouders betrokken bij de schoolgang van hun kinderen, al zien zij de leraren minder dan ooit. Die doen intussen hun uiterste best 
om onderwijs te verzorgen en leerlingen te ondersteunen.

In dit webinar besteden wij speciale aandacht aan het belangrijkste gesprek tijdens de schooltijd: dat tussen leraren, ouders en 
leerlingen onderling, het driehoeksgesprek. Want juist dát gesprek, waar iedereen een stem heeft, helpt kinderen verder en bevordert 
een goede relatie tussen school en ouders. Tijdens dit webinar is er ruimte voor vragen en inbreng van de deelnemers.

Een aantal boeiende sprekers vertelt hoe zij de driehoek ‘school-ouders-leerling’ aandacht geven, ook in deze tijd.

Ondanks Corona gaat het onderwijs door.

4. BEWUST KIEZEN VOOR HET VMBO, WAAR DE 
TALENTEN VAN DIVERSE LEERLINGEN HET BESTE 
TOT HUN RECHT KOMEN. 
Lucelle Comvalius is docent maatschappijleer op 
het vmbo van het Christelijk College Groevenbeek 
in Ermelo. Zij werd verkozen tot VO-leraar van het 
jaar 2018-2019. Zij spreekt ouders en leerlingen over 
de vele mogelijkheden van het vmbo en over de 
vooroordelen die er soms leven.

Interactief webinar*

MAG IK OOK IETS ZEGGEN?
Over het belangrijkste gesprek: tussen school, ouders en leerling samen

Kijk, luister en praat live mee tijdens dit inspirerende 
webinar en meld je aan op: www.samenzijnwijschool.nl AANMELDEN

1. HOE GEEF JE AUTONOMIE AAN LEERLINGEN? 
Het pleidooi voor ruimte voor de stem van kinderen en 
jongeren zélf klinkt steeds vaker. 
Daisy Mertens is leerkracht van X-tra (ondersteunings-
klas) op brede basisschool de Vuurvogel in Helmond. In 
2016 is zij verkozen tot leraar van het jaar en ze hoorde 
tot de top 10 beste leraren ter wereld in 2019 (Global 
Teacher Prize). Zij neemt ons mee in de ontwikkelingen 
rondom emancipatie van kinderen/jongeren, ook in 
haar eigen klas.

2. EEN SCHOOL DIE PAST BIJ HET KIND EN DIE 
DE BESTE ONTWIKKELINGSKANSEN VOOR DE 
TOEKOMST BIEDT. 
Welke afwegingen maak je hier als school, ouders en 
leerling gezamenlijk in?
Annette Diender werkt al vele jaren als zelfstandig 
ondernemer in het onderwijs en begeleidt PO-scholen 
bij interactieve gesprekken met ouders en leerlingen.

3. HOE KRIJG JE DE GEHELE ONTWIKKELING VAN 
EEN LEERLING IN BEELD EN NIET ALLEEN DE 
CIJFERS? 
Het driehoeksgesprek geeft alle partijen de ruimte om 
hierover in gesprek te gaan.
Conrector Nancy van Riet-Bunte en teamcoördinator 
Havo bovenbouw Hanneke de Jong van het Dominicus 
College in Nijmegen voerden het driehoeksgesprek op 
hun school in en delen hun ervaringen daarmee.

https://www.samenzijnwijschool.nl/b/over-het-belangrijkste-gesprek-tussen-school-ouders-en-leerling-samen

