HANDVATTEN VOOR HET GESPREK MET OUDERS

Vluchtelingenkinderen op school
Er komen of zijn vluchtelingenkinderen op uw school. Hoe gaat u het gesprek daarover aan met ouders? Verus geeft handvatten.
Allereerst: er is communicatie nodig op de korte termijn (er komen/zijn vluchtelingenkinderen naar/op onze school) en op de lange termijn
(wij vormen als gemeenschap een veilige wereld voor de kinderen).
Voor de korte termijn geldt:
•

Wees eerlijk en helder in de communicatie over wat er precies gaat gebeuren/gebeurt. Ouders willen graag een eerlijke en realistische
weergave van de feiten.

•

Heb als school je verhaal klaar, gebaseerd op jouw waarden. Wees daarin standvastig én open. Maak duidelijk wat de waarden zijn waar
de school voor staat en nodig ouders uit te komen praten.

•

Luister vooral goed naar de zorgen die ouders hebben en neem die serieus. Bespreek samen wat er gedaan kan worden om die zorgen
weg te nemen.

•

Bagatelliseer nooit de angst die er leeft onder ouders. Angst is een oer-emotie. En angst voor wat vreemd en nieuw is, is zo oud als de
wereld. Het heeft alles te maken met het verlies van zekerheden. Van wat we kennen. Het is belangrijk dat er ruimte is zorgen te delen,
in de school als gemeenschap.

•

Nodig mogelijk iemand uit die zinvolle informatie kan geven. Bijvoorbeeld over angst van kinderen, over de cultuur van het land van
herkomst, iemand van het COA, de politie, vluchtelingenwerk… Een deskundige aan wie ouders hun vragen kunnen stellen. Overleg met
bijvoorbeeld een klankbordgroep van ouders van wie men graag informatie zou willen hebben.

•

Maak het persoonlijk. Organiseer kleine, persoonlijke gesprekken. Zodat mensen hun eigen verhaal kunnen doen.

•

Nodig ouders die willen helpen van harte uit. Ouders die hun twijfels hebben worden hierdoor hopelijk geïnspireerd, maar het is goed
om te waken voor ‘groepsdruk’.

•

Willen ouders er echt niets van weten, vluchtelingenkinderen op school? Ga in gesprek. Er zit altijd iets achter. Maar hou het ook
praktisch: met twee ouders kun je best persoonlijk een los gesprek aangaan, met twintig niet.

Op de langere termijn:
•

Kom regelmatig met de ouders bij elkaar om een update te geven hoe het gaat en om te luisteren naar signalen van ouders. Wat zijn hun
ervaringen? Wat gaat goed en wat moet beter? Ouders stellen het op prijs dat ze meegenomen worden in het proces.

•

Blijf met elkaar in gesprek. Mensen hebben vertrouwen en voelen zich weerbaarder als ze zich gehoord weten. Bespreek hoe je samen
een veilige en goede omgeving vormt voor kinderen.

•

Vind, als dat enigszins haalbaar is, een manier om ook de ouders van de vluchtelingenkinderen zelf bij de school te betrekken.
Een andere ouder als maatje, een vast moment om hen te informeren, een viering of bijeenkomst waarin zij worden welkom geheten/
betrokken.

•

Investeer in (innerlijke) rust en verbondenheid met elkaar op school.

Wilt u over deze handvatten doorspreken of ondersteuning bij het toepassen? Neem dan contact op met Monica Neomagus
via mneomagus@verus.nl of 06 51 84 32 48.

