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Door Joyce Luider-Veenstra

Ik ontmoet regelmatig ouders
die moeite hebben om de
communicatie met school op
gang te houden. Sterker nog,
vaak voelen ouders zich niet
gehoord of serieus genomen. De
drempel om een afspraak te
maken voor een volgend
gesprek wordt per keer hoger.
Hoe doorbreek je de impasse en
ga je met zekerheid het
volgende gesprek toch weer
aan?
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Communicatie uitgelicht
Communicatie kun je in drieën
verdelen*:
• verbaal - het uitgesproken woord
• non-verbaal - gezichtsuitdrukking,
houding en gebaren
• para-verbaal - de manier waarop
gesproken woorden je mond
uitkomen.
Alhoewel de verhoudingen per
individu verschillen, laat gemiddeld
onderzoek zien dat de indruk die je
achterlaat voor ongeveer 70 procent
berust op non-verbale
communicatie.
Emoties die tijdens een gesprek
worden opgevangen van de ander
worden voor ongeveer 90 procent
bepaald door para-verbale en
non-verbale communicatie.
Kortom de woorden die we spreken
zijn ondergeschikt aan de lading die
we geven aan de woorden.

*
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succesvol
communiceren met
school

De praktijk
Kun jij je nog het laatste gesprek
herinneren met de leerkracht van je
kind? Ga eens na wat je van het
gesprek hebt onthouden. Een drietal
algemene voorbeelden uit mijn
praktijk:
• de leerkracht gaat ervoor: je kind
mag versnellen van groep 6 naar
groep 7 … ‘alhoewel A scores op
groep 6 niveau toch wel leuker
klinken dan een lage B score op
groep 7 niveau’
• de leerkracht zegt te begrijpen dat
je kind hoogbegaafd is, maar … ‘hij
moet eerst laten zien dat hij het
gewone werk begrijpt voordat er
aan verrijkingstaken gewerkt mag
worden’
• de leerkracht maakt zich zorgen
over het ontbreken van organisatie
bij je kind, … een blik door het
rommelige klaslokaal vertelt jou dat
organisatie niet de sterkste kant is
van de leerkracht.
Ondanks dat mij geen andere
mogelijkheid rest dan een verbale
weergave van de voorbeelden,
herken je waarschijnlijk deze
situaties, zie je de setting, de
handgebaren, het gezicht, ervaar je
een ondertoon tijdens het gesprek…
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Sensitief
En hoe voelt dat?
Als je denkt een goed gesprek te
hebben gevoerd en je komt
terneergeslagen of futloos uit het
gesprek, is de kans groot dat je
overladen bent door non-verbale en
para-verbale informatie, die niet
overeenkomt met dat wat er
werkelijk is gezegd.
Je brein draait overuren, want ‘wat
bedoelt de leerkracht nu precies’.
Waarschijnlijk is dat de vraag die
jouw hoogbegaafde kind zich ook
regelmatig stelt. De meeste
hoogbegaafden zijn gevoelig voor de
boodschap achter de woorden.

Voorkomen is beter
dan genezen!
Voorkom onnodige spanning voor,
tijdens en na een gesprek met de
zeven stappen naar een betere
communicatie met school!
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1. DURF!

Ervaring leert is dat ouders van hoogbegaafde kinderen veel ‘oog
hebben’ voor de situatie waar de leerkracht in zit: overvolle
groepen, veel zorgleerlingen, schoolreisjes, feestdagen, musicals,
zieke leerkrachten, vervangingsproblemen en ga zo maar door.
Dat kan allemaal zo zijn, maar ….
Jouw kind heeft net als ieder kind een doorgaande ontwikkeling
nodig om dagelijks goed te kunnen functioneren. Dit vraagt om
begeleiding die niet vanzelfsprekend is. Realiseer je wanneer dit
wel vanzelfsprekend zou zijn, je niet meermalen op gesprek zou
gaan om de voortgang van je kind te bespreken.
Het vraagt veel gezamenlijke energie om zorg te dragen dat je
kind de juiste begeleiding krijgt op school. Je bent dus geen
zeurende ouder die weer een gesprek wil, maar een bezorgde
ouder die merkt dat zijn kind vastloopt op school. Door te lang te
wachten met een gesprek doe je je kind te kort. Wachten
betekent indirect acceptatie dat je kind moet wachten met
ontwikkelen. Durf jezelf af te vragen of je op deze manier
onbewust en onbedoeld het onderpresteren van je kind
goedkeurt...
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2. PLAN!

Maak een afspraak met de leerkracht. Doe dit op een rustig
moment.
In een tien minuten durend gesprek kun je weinig tot niets
inhoudelijk bespreken. Een afspraak voor zo’n korte tijd moet je
zeker afslaan. Zeg dat je tijd nodig hebt om je zorgen rustig voor
te leggen aan de leerkracht. Plan een afspraak van een uur.
3. SCHEID EMOTIES EN FEITEN
Het zijn emoties die zorgen voor spanningen rond een gesprek.
Die emoties zijn er nu eenmaal. Je draagt ze met je mee, maar
moeten niet bepalend zijn voor de voortgang van het gesprek.
Je kunt je emoties bewaken door je te blijven richten op de
feiten en het doel van het gesprek. Wat wil je aan het einde van
het gesprek weten of afspreken?
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4.BEREID JE VOOR

Maak een lijstje met gesprekspunten en/of vragen die jij (aan de
orde)wilt stellen.
Geef vooraf aan dat je graag de resultaten van begeleiding,
compacten en verrijken in wilt zien. Plannen zijn prachtig, maar
de praktijk wijst uit of de plannen daadwerkelijk tot uitvoer
komen.
Ga samen naar het gesprek. Met je partner, een rustige
vriend/vriendin of een specialist hoogbegaafdheid. Terwijl jij
praat, kan de ander aantekeningen maken van het gesprek. De
ander kan je ook aanvullen en ondersteunen als het moeilijk
wordt om je emoties niet de overhand te laten krijgen.
5. BETREK JE KIND
Zorg dat het gesprek niet 'over' je kind gaat, maar 'om' je kind.
Vertel je kind dat hij niet bij het gesprek kan zijn, maar natuurlijk
wel iets mag vragen aan of zeggen tegen de leerkracht via jou.
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6. RUST!

Wellicht ken je de uitspraak ‘Rust kenmerkt de zeeman’. Hoe
onstuimig de omstandigheden ook zijn, een zeeman bereikt
alleen de vaste wal door zijn emoties te laten varen en zich te
richten op het doel. Zie dit als een metafoor. Je hebt je
voorbereid. Je kunt tijdens het gesprek terugvallen op de
vragen/opmerkingen die je hebt opgeschreven. De leerkracht
heeft waarschijnlijk ook veel te vertellen. Luister met aandacht,
maar zorg ook dat er voldoende tijd is om je eigen punten naar
voren te brengen.
7. VERVOLGAFSPRAKEN
Ieder zorggesprek moet leiden tot schriftelijke afspraken of
beter, een plan van aanpak. Zorg dat je voor vertrek afspreekt
met de leerkracht dat je een kopie krijgt van deze afspraken of
dit plan. Zo kun je zien of de punten die jij hebt ingebracht
samenhangen met de afspraken die er nu liggen.
Maak aan het einde van het gesprek meteen een
vervolgafspraak voor over een paar weken (4-6 weken), zodat
jullie de voorgaande periode kunnen evalueren op ervaren
pluspunten en verbeterpunten.
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Heb je vragen over de
begeleiding van je kind of de
communicatie met school?
Plan online een gratis
kennismakinggesprek via skype!
Tijdens deze kennismaking
kunnen we bespreken of ik jou
en je kind verder kan helpen.

Joyce Luider-Veenstra
www.gewoonhoogbegaafd.nl
info@gewoonhoogbegaafd.nl
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