Inspiratie workshop ‘Van acht naar één’
Een nieuwe fase breekt aan…. de overgang van basisschool naar het voortgezet
onderwijs. Een fase waarin grote veranderingen plaatsvinden.
Niet alleen bij je kind, maar ook bij jou als ouder. Ineens wordt niet alleen je kind,
maar ook de wereld van je kind een stuk groter. Als ouder word je onbewust
‘gedwongen’ om mee te veranderen. Je bereikt het moment waarop je je kind wat
meer los moet laten en er op moet vertrouwen dat je kind steeds meer naar
zelfstandigheid toe gaat werken. Het contact met je kind wordt weliswaar anders,
maar het wederzijdse vertrouwen en de verbinding tussen jou en je kind zullen een
belangrijke rol blijven spelen.
Zolang je kind nog op de basisschool zit, heb je als ouder genoeg zicht op de situatie
van je kind. Maar met de overgang naar het voortgezet onderwijs moet je als ouder
steeds meer loslaten. Dat is niet gemakkelijk, want hoewel je kind naar (meer)
zelfstandigheid wil groeien, is je kind toch ook nog op zoek naar de verbinding met
jou. Want juist in deze fase is het belangrijk om de verbinding met je kind optimaal te
houden. Als ouder heb je dus een belangrijke rol in de nieuwe fase van je kind.
Tijdens deze inspiratie workshop leer je hoe je kunt omgaan met de veranderingen in
deze fase, hoe je je kind vertrouwen kunt geven en wat je kunt doen om je kind
enerzijds los te laten en anderzijds de verbinding met je kind te optimaliseren. Maar
hoe vind je nu de balans tussen loslaten en verbinden en hoe kun je die verbinding
met je kind (vast)houden? Door samen met andere ouders ervaringen te delen en
elkaar te inspireren, ontdek je tijdens deze workshop hoe je samen met je kind de
verbinding kunt vergroten en zodoende samen kunt zorgen voor een mooie tijd op
het voortgezet onderwijs.

