
Uw rol bij de ontwikkeling van uw kind op school is onmisbaar.

Uitnodiging  
Rotterdamse 
Onderwijsparade

Voor ouders en verzorgers van 
kinderen op basisschool en 
voortgezet onderwijs.

Als ouder of verzorger wilt u natuurlijk dat het goed gaat 
met uw kind. Dat het gelukkig is en goed mee kan komen. 
Ook als u het niet ziet. Een deel van die tijd zit uw kind op 
school. Daarom is het zo belangrijk dat u weet wat er speelt 
op school.  Sterker nog: u heeft een onmisbare rol bij de 
ontwikkeling van uw kind. Want u maakt het verschil. Ook 
als het gaat om het onderwijs! 

Misschien vraagt u zich af  hoe u nog steviger betrokken kunt 
raken bij de ontwikkeling van uw kind op school. Of  vraagt u 
zich af  hoe en wanneer u met uw kind in gesprek gaat over 
alcohol en drugs. Of  het nieuws. Antwoorden op deze vragen 
krijgt u op de Rotterdamse Onderwijsparade. Centraal staat 
hoe u als ouder of  verzorger uw kind nóg beter kunt ondersteu-
nen in zijn of  haar ontwikkeling.

U krijgt ook allerlei praktische tips. Bijvoorbeeld over hoe u 
thuis op een speelse manier, het lezen en huiswerk maken kunt 
aanmoedigen. 

De wondere wereld van het kinderbrein
Volwassenen kunnen hun hersenen ontwikkelen door hun 
gedrag en omgeving te veranderen. Maar dit betekent ook 
iets voor het kinderbrein! Want wist u dat dit toch weer anders 
werkt? Hoogleraar Margriet Sitskoorn weet er alles van. Zij 
deelt haar kennis met u tijdens het algemene gedeelte voor alle 
deelnemers. Onderaan deze flyer vindt u een beknopt over-
zicht van alle workshops. 

De Onderwijsparade begint op woensdag 5 oktober om 9.00 uur 
met een inloop. Het programma start om 9.30 uur en duurt tot 
11.30 uur. 

9.00 uur Inloop
9.30 uur Opening door wethouder Hugo de Jonge (onderwijs, 

jeugd en zorg) 
9.40 uur Monique van Reusdisueli van Ouderplatform 010 

vertelt over haar ervaringen en ideeën over hoe u als 
ouder of  verzorger het verschil kunt maken op school.

9.45 uur Margriet Sitskoorn over de werking van het kinderbrein
10.30 uur Start workshops 
11.30 uur Einde 

De Onderwijsparade is gratis toegankelijk en vindt plaats in de 
Maassilo, Maashaven Zuidzijde 1 – 2 in Rotterdam. 
Aanmelden kan tot en met 30 september via internet: 
www.onderwijsparade.nl. 

U vindt daar ook het programma en een meer informatie over alle 
workshops. 

De workshops worden gegeven door leraren, experts en andere 
onderwijsprofessionals.
Een workshop duurt 50 minuten en u kunt zich deze ochtend voor 
één workshop inschrijven. 

U kunt zich inschrijven voor een workshop over… 

1 hoe denkspellen kunnen helpen de unieke vaardigheden van een kind optimaal te ontwikkelen. 

2 hoe u met alledaagse bezigheden en spel de ontwikkeling van uw kind kan stimuleren.

3 hoe u als ouder van een kind op de basisschool het leren thuis een goede plek kunt geven

4 hoe u uw invloed bij het maken van huiswerk positief  kunt inzetten, ook al is alles op school nu anders dan toen u jong was. 

5 hoe u uw kind kan helpen kiezen uit alle mogelijkheden binnen het onderwijs.

6 hoe u ervoor kunt zorgen dat de overstap van de basisschool naar het voortgezet onderwijs zo goed mogelijk verloopt. 

7 hoe u goed en slim kunt samenwerken met de basisschool. 

8 hoe u goed en slim kunt samenwerken met het voortgezet onderwijs. 

9 de leerroutekaart, die duidelijk maakt via welke praktische stappen een kind bij zijn droomberoep kan komen.

10 hoe en wanneer u onderwerpen als alcohol, drugs, gamen met uw kind bespreekt. 

11 de rol van vaders bij de opvoeding, en bij de sociale en emotionele ontwikkeling van hun kind op de basisschool.

12 hoe u het gesprek aangaat als uw kind bang is om ergens te logeren, een spreekbeurt te houden, voor monsters onder het bed…

13 hoe u thuis spelenderwijs en tijdens de dagelijkse bezigheden de taalontwikkeling van uw kind bevordert.

14 hoe u onder andere de woordenschat van uw kind vergroot door thuis over het nieuws te praten.

15 wat u als ouder kunt doen om uw kind bij te staan bij de overgang van de basisschool naar de middelbare school. 

16  wat u kunt doen als uw kind niet graag naar school gaat.

17 hoe u samen met uw kind plezier kunt beleven aan lezen. Ook: overzicht van verschillende boeken die geschikt zijn voor kinderen 
in groep 3 en 4. 

18 hoe u rekening kunt houden met de ontwikkeling van het kinderbrein en hoe u de bijbehorende processen kunt ondersteunen.

19 hoe u als ouder samen met kinderen creatieve oplossingen bedenkt voor volwassen (ontwerp)problemen. 

20 hoe het komt dat dingen maken zo goed is voor kinderen. 

woensdag 5 oktober

U komt toch ook? 


