De school voor ouders online

Deze 8-weekse gratis taal/digitaal cursus is te volgen via WhatsApp en een werkboek per post. De cursus
is daarom ook heel laagdrempelig te volgen voor ouders met weinig digitale kennis. Optioneel zijn er wekelijks, verdiepende lessen te volgen via Zoom.
De cursus is opgezet tijdens de eerste lockdown, inmiddels hebben er 140 ouders aan meegedaan. Omdat
ouders in een klein groepje (5 ouders) gekoppeld worden aan een taalcoach, is er veel persoonlijke
aandacht en wekelijks live contactmomenten via WhatsApp videobellen.

Eerstvolgende startdatum:

8 maart 2021, 8 weken
Aanmelden het liefst voor 22 februari 2021
Bij Jeditah: jeditah@cybersoek.nl of 06 12 574 309.

Voor wie:

Anderstalige ouders: niveaus A1 t/m B2. Ouders worden ingedeeld op taalniveau, ontvangen ook een
werkboek passend bij hun taalniveau. We hebben ook een paar plekjes voor Arabisch sprekende ouders
met A0/A1 niveau, bij een taaldocent, die ook Arabisch spreekt.

Opzet De school voor ouders online:

We delen deelnemers in op taalniveau en maken kleine WhatsApp groepjes van 5 ouders en 2 begeleiders.
Ouders ontvangen 2 a 3 video’s per week aan de hand van een weekthema, ze maken zelfstandig taaloefeningen en doe-opdrachten in hun werkboek, die we per post sturen. Tussentijds kunnen ze vragen
stellen in de WhatsApp groep en 1x per week videobellen ze met hun taalcoach. Als deelnemers willen
kunnen ze wekelijks verdiepende lessen volgen via Zoom i.s.m. Stichting Taalvorming. De cursus is ook
zonder Zoom te volgen. We hebben ook een vragenspel ontwikkeld, met energizers, spelletjes, uitdagende
opdrachten, gespreksonderwerpen en fotokaarten.

Thema’s en websites:

We bespreken handige websites als oefenen.nl, thuisarts.nl, de schoolwijzer, SchoolTV, Jeugdjournaal,
Steffie.nl, mogelijkheden voor taalcafé’s en vervolgcursussen via de OBA, Leef en Leer, Ikwilleren (St. Lezen
en schrijven), Je kunt meer, Taal en Ouderbetrokkenheid.
Thema’s die we behandelen zijn o.a.: onderwijs in Nederland i.s.m. OCO, gezondheid en eten, nieuws en
nepnieuws, begrijpend lezen, praten over geld i.s.m. The Money School, inburgeren i.s.m. Taal & Coast op
Maat of (vrijwilligers)werk, leren vanuit zelfvertrouwen.

Wat oud-cursisten zeggen over De school voor ouders online:

De quotes zijn soms grammaticaal iets aangepast
Moeder A.:
“Voor ik deze cursus volgde, dacht ik alleen over taal te leren, maar ik heb heel veel
		
andere dingen geleerd. Dat is handig voor ons leven. Ik deed het met plezier.”
Vader O.:
“Mijn zelfvertrouwen is omhooggegaan.”
Moeder W.:
“Ik ben echt tevreden over wat ik heb geleerd en over de goede begeleiding.”
Vader S.:
“Ik heb van jullie heel veel dingen geleerd en heb nu vertrouwen in mezelf”
Moeder I. :
“Voor mij was het echt interessant, contact met andere mensen, ervaringen delen.”
Moeder S.:
“Ik neem een mooie ervaring mee in mijn toekomst.”
Moeder Y.:
“Het geeft me beetje licht in het donker.”

Materiaal:
•
•
•

We hebben een digitale flyer om te verspreiden. Desgewenst kunnen we fysieke flyers opsturen.
We hebben een korte video die je ook kunt delen via WhatsApp: youtu.be/tAat12_wXwA
Directeur van Cybersoek, Karien Sondervan, over De school voor ouders: youtu.be/yUwEOKakq4Q

Vragen?

Jeditah, projectleider De school voor ouders
jeditah@cybersoek.nl of 06 12 574 309.

De school voor ouders is een project van Cybersoek.
www.cybersoek.nl
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