
een (moeilijk) oudergesprek 

 

Inspiratie in de praktijk 
Pastorale steekkaart 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bekijk en bespreek dit schema met enkele collega’s. Wat is eerder ‘nieuw’ voor jou? Wat wist je al? 
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Blikverruimers 

Een intense ontmoeting, een eerlijke boodschap ... 
 

HET is nu donderdagavond, twee dagen later. Jezus en zijn 12 apostelen zijn in deze grote bovenzaal gekomen om het     
paschamaal te eten. De man die daar weggaat, is Judas Iskáriot. Hij gaat de priesters vertellen hoe zij Jezus te pakken     
kunnen krijgen. 
De vorige dag was Judas bij hen geweest en had hun gevraagd: ’Wat krijg ik als ik jullie help Jezus te grijpen?’ Zij zeiden: 
’Dertig zilverstukken.’ Judas gaat nu dus naar hen toe om hen bij Jezus te brengen. Verschrikkelijk, hè? 
Het paschamaal is geëindigd. Maar nu begint Jezus aan een andere betekenisvolle maaltijd. Hij geeft zijn apostelen een 
brood en zegt: ’Eet ervan, want dit betekent mijn lichaam, dat voor jullie wordt gegeven.’ Dan geeft hij hun een beker wijn en 
zegt: ’Drink, want dit betekent mijn bloed, dat voor jullie wordt vergoten.’ De bijbel noemt dit het Avondmaal des Heren. 
De Israëlieten aten het Pascha om te herdenken dat Gods engel in Egypte hun huizen ’passeerde’, maar de eerstgeborenen 
van de Egyptenaren doodde. Maar nu wil Jezus dat zijn volgelingen aan hem blijven denken en zeker niet vergeten dat hij zijn 
leven voor hen gaf. Daarom zegt hij dat zij elk jaar dit bijzondere maal moeten vieren. 
Na het Avondmaal moedigt Jezus zijn apostelen aan sterk te zijn in het geloof. Zij 
zingen liederen voor God en gaan dan weg. Het is laat. Waar gaan zij heen? 

 
Mt 26, 14-30 

Suggesties voor het gesprek  
 

• Beschouw ouders als volwaardige gesprekspartners. Ze zijn immers de eerste opvoeders die 
het allerbeste voor hun kind dromen. 

• Bespreek met elkaar wie het gesprek zal bijwonen. Is een grote groep echt nodig? 

• Weet je iets over de achtergrond? Is er iets waarmee je zeker rekening moet houden? 

• Denk na over hoe je de ouders zal uitnodigen voor het gesprek. Mogen zij mee het moment 
bepalen? 

• Knoop aan bij een vorig gesprek. 

• Gebruik geen ‘vakjargon’. Indien dat toch nodig zou zijn, probeer dan één en ander te 
verduidelijken zodat er geen misverstanden ontstaan. 

• Verwoord op een betrokken manier je bekommernis. 

• Begin het gesprek met het verwoorden van het doel. 

• Open en eindig met een positieve mededeling. 

• Maak duidelijk wat je ziet, wat je merkt, zonder te oordelen of te veroordelen. Baseer het 
gesprek op feiten. 

• Laat ouders reageren vanuit hun eigen situatie. Delen zij jouw bekommernis? 

• Bereid het gesprek kort voor. (eerder als leidraad) 

• Noteer wat je zeker ter sprake wil brengen. Je kan dit gebruiken als ‘geheugensteuntje’. 

• Toon begrip en bied hulp aan. 
 

Om af en toe met collega’s eens te bespreken 
 

Op het internet zijn verschillende filmpjes beschikbaar die dit thema kunnen illustreren en 
behandelen.  Ze geven tips, waarschuwen voor valkuilen en geven aan wat beter kan vermeden 
worden.  
Hieronder staan er een aantal filmpjes opgelijst. Ze zijn een prima middel om een gesprek te 
‘openen’ en duidelijk te maken waarover het zal gaan. Kies één bepaald accent, bekijk het filmpje 
en ga samen in gesprek.  

• 10-minutengesprek  

• Gesprek met een gepest kind 

• Gesprek met klagende ouders 

• Gesprek waarbij ouders andere waarden en normen hebben. 

• Gesprek met boze ouders 

• Gesprek met ouders die niet willen dat het kind niet mee op uitstap gaat. 

• Ongeplande gesprekken 

• Gesprek rond cultuurverschillen 

• Gesprek rond een verwaarlozende ouder 

https://www.leraar24.nl/?s=oudercontact

