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De auteurs schreven het boek vanuit hun jarenlange ervaringen als
leerlingebegeleiders, onderwijsadviseurs, hulpverleners en ouders van eigen
kinderen. Ivo Mijland en Leendert van Genderen zijn opleider en coach voor
Ortho consult. Mariska Brandwijk-Kok is werkzaam voor Jeugdzorg en als
maatschappelijk werker.

Na het ‘Handboek voor elke mentor’ is er nu het ‘Handboek voor elke ouder’ van
een schoolgaand kind. Dankzij Marzano (2003) weten we dat de thuissituatie één
van de belangrijkste succesfactoren is in de leerprestaties van kinderen. De
auteurs weten dit ook en schreven een praktisch, informatief boek. Steven Pont
noemt dit boek in zijn voorwoord belangrijk voor ouders én scholen. Het boek
bestaat uit drie delen die elk weer opgedeeld zijn in overzichtelijke hoofdstukjes:
1. Ouderschap aan de basis van schoolsucces
2. Ouderschap in de schoolpraktijk
3. Ouderschap in zorgsituaties op school

Stel dat je kind net naar de basisschool gaat of naar het voortgezet onderwijs,
heb je dan iets aan dit boek? Ik denk van wel. De ouders zullen misschien niet
meteen alles lezen maar dat is niet erg, het is ook een handboek. Zo zullen
onderdelen uit het hoofdstuk zorgsituaties gelezen worden wanneer ze van
toepassing zijn (pesten, faalangst, etc.). Het boek bevat bruikbare informatie en
de auteurs hebben een prettige stijl van schrijven.
Niet alleen voor ouders maar ook voor startende docenten geeft dit boek zinvolle
informatie. Bijvoorbeeld het hoofdstukje over de verantwoordelijkheidshiërarchie,
loyaliteit en dramadriehoek. Als de theorie praktijk wordt kan het prettig zijn dit
boek erbij te pakken voorafgaand aan bijvoorbeeld de eerste oudergesprekken.

Ouderbetrokkenheid blijft zolang je kind onderwijs volgt, ouderverantwoordelijkheid neemt af naarmate je kind ouder wordt. Ik herinner mij in eerste
instantie mijn verwondering dat wij als ouders van onze jongste, een uitnodiging
kregen voor een ouderdag op de universiteit. ‘Houdt het dan nooit op?’ was mijn
eerste gedachte, blij dat ik na drie kinderen eindelijk van de oudergesprekken op
school af was. Bij nader inzien was die open dag ontzettend leuk, interessant en
natuurlijk goed voor de betrokkenheid.
Het handboek is wel gericht op de gemiddelde ouder. De vraag is of juist die dit
boek gaat lezen. Wellicht als de school dit cadeau doet aan elke nieuwe ouder?
Misschien niet eens zo gek, gezien de aantrekkelijke prijs. Misschien nog een
‘Handboek voor de wat minder geletterde ouder?’
Nettie Kramer

