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Basistool: Slecht-nieuws-gesprek
Ik wil weten hoe ik een slechtnieuwsgesprek aanpak.
Ik wil weten hoe ik ouders kan overtuigen van het belang van samenwerking in het vinden van
oplossingen voor hun kind.
BC:
6. De leraar als partner van de ouders of verzorgers
Wanneer?
A-kant:
Hoe?
Inhoud

Je hebt als leraar de opdracht om een moeilijke boodschap door te geven
aan de ouders betreffende het gedrag, het leren van hun kind. Wil je weten
hoe je dit best aanpakt? Bekijk onderstaande tips!
1. Bereid goed voor welke boodschap je wilt brengen.
• Wat is de boodschap precies? Schrijf die voor jezelf zo concreet
mogelijk op.
• Verzamel argumenten en voorbeelden die je boodschap staven.
• Wees je bewust van de mogelijke emotionele reactie van de
ouders.
• Bedenk vooraf enkele mogelijke toekomstgerichte aanpakken.
• Kies een rustige plek om het gesprek te voeren.
2. Breng de boodschap kort en duidelijk.
3. Het is goed om tijd en ruimte te geven aan mogelijke emotionele
reacties van de ouders. Begrip voor hun reactie is hier op zijn plaats.
Luister naar de ouders en vat samen wat hun reactie is.
4. Beargumenteer zonder te rechtvaardigen.
5. Ga vanuit een ‘wij-gevoel’ (= belang kind centraal stellen) op zoek naar
toekomstgerichte oplossingsalternatieven. Wat heeft het kind nodig om
zich verder te ontwikkelen? Hoe kunnen wij hier als school en jullie als
ouders hier samen voor zorgen in het belang van het kind?
6. Richt samen de blik op de toekomst. Hoe gaan wij hier nu samen mee
verder? Hoe pakken we het aan in het belang van het kind.
7. Maak afspraken. Wie doet wat, waar, wanneer?
https://www.zorgdirect.nl/blogs/slechtnieuwsgesprek
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B-kant
Blik terug
Vat-je talent

Formuleer je
droom
Bepaal je koers

ACTIE!

Waar voel je je nu zeker over?
Waar zie je nog tegenop?
Welk talent kan je helpen om dit te overbruggen?
Denk terug aan een eerder gesprek met ouders dat
goed verliep, wat maakt dat dit zo liep? Wat kan je
hieruit leren en opnieuw doen?
Hoe droom je het verloop van dit gesprek? Omschrijf
wat je jezelf ziet doen in deze situatie.
Wat heb je nodig om het gesprek volgens jouw ideale
situatie te laten verlopen?
Wie kan je hierbij helpen?
Spreek iemand aan!
Voer uit!
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