Opvoeding vanuit je hart
Opvoedingsondersteuning en advies vanuit je hart.

Uw kind is tot de volwassenheid van u afhankelijk. U, als ouder, heeft deze taak ooit ontvangen. Een
kind opvoeden betekent dat u de verantwoordelijkheid heeft voor de ontwikkeling van een ander
mens. Een kind is al een volwaardig mens. U mag uw kind wegwijs maken in de wereld waarin ze
terecht zijn gekomen. Maar vergeet nooit hoeveel een kind u over uzelf en deze wereld kan leren.
Soms loopt u in uw opvoeding tegen obstakels op. Bijvoorbeeld vanuit eigenschappen van uw kind,
of vanuit uw eigen beleving, door omstandigheden of door uw eigen handelen. Er is geen school om
pappa of mamma te leren worden. Dat leren we in de praktijk, door te doen. Iedere ouder loopt
daarbij tegen zijn of haar eigen persoonlijke grenzen aan. Wat in aanvang zo mooi en bijzonder leek,
kan in de loop van de tijd een zware dobber worden. En de beste stuurlui staan vaak aan wal.
Iedereen komt met zijn adviezen. U raakt door de bomen het bos soms volledig kwijt! En we willen
het als ouder natuurlijk zo goed doen! Voldoen aan verwachtingen. Aannames, oordelen en regels.
Maar wat is nu werkelijk goed voor je kind?

Opvoeden vanuit het hart.
Praktijk De Kleine Prins wil ouders leren om vanuit hun hart naar kinderen te kijken en hen vanuit
hun hart te gaan opvoeden. Kinderen leven automatisch vanuit hun hart. Wanneer je met kinderen
te maken hebt, sluit deze kijk op kinderen het beste aan bij hun natuur. Als je kinderen zo benaderd
zal je makkelijker keuzes in de opvoeding kunnen maken die in hun belang zijn. Het zal dan veel meer
over liefde gaan en minder over strijd. Uw kind zal zich sterker, gesteund en begrepen voelen
doordat u vanuit uw Harts kracht met uw kind omgaat. In liefde, veiligheid, respect en vertrouwen.
Vanzelf zal uw zekerheid als ouder sterker worden. U kunt dan krachtig en vol zelfvertrouwen keuzes
maken die voor u en uw kind goed zijn en voor uw kinds belang gaan staan. U kunt dan beter
onderscheid maken in zaken die wel of niet in het belang van uw kind zijn.

Coaching op maat
De Kleine Prins gelooft in Hartskracht. Je eigen hart vertelt je wat je moet doen en dus goed is.
Weer leren luisteren naar je eigen hart. Veel volwassenen zijn deze kracht in hun leven uit het oog
verloren, maar ieder mens heeft deze Hartskracht in zijn vermogen. Als je deze weg in je leven bent
kwijtgeraakt, kost het misschien enige moeite om die terug te vinden. Het ouder coaching traject zal
zich daarop richten. Hoe je de weg terug kan vinden is voor ieder mens anders. Praktijk De Kleine
Prins biedt daarom coaching op maat aan.
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Ouder begeleiding Onderwijs en advies
Ouders dragen verantwoordelijkheid voor hun kinderen. Deze verantwoordelijkheid stopt niet bij de
school. Ook ten opzichte van onderwijs dragen ouders nog steeds de verantwoordelijkheid voor hun
kinderen. De school mag de kinderen onderwijs geven maar de ouders zijn verantwoordelijk voor wat
de school naar de kinderen uitdraagt. Een school heeft dus ouders nodig die meewerken, meedenken
en helpen de school draaiende te houden. Ouders hebben de verantwoordelijkheid om te weten wat
en welke informatie de school aan de kinderen meegeeft. Vooral in deze tijd is dat een belangrijk
gegeven. Het is dus belangrijk dat u als ouder de regie houdt en blijft houden over wat er op school
met uw kind gebeurt, wat u kind krijgt aangeboden en waar uw kind mee thuiskomt. De bijkomende
motivatie van deze benadering is dat scholen behoefte hebben aan actieve, meedenkende ouders.
Scholen hebben al lange tijd, met een afnemende belangstelling van ouders, te maken. Op
informatieve ouderavonden komen vaak maar erg weinig ouders opdagen. Als het om hun eigen kind
gaat, willen ouders nog wel in het geweer komen. Soms lijkt het alsof de leraar en ouders dan beiden
een ander doel nastreven. Niets is minder waar. Het doel dat beiden nastreven hoort het geluk en
welzijn van het kind te zijn.

Een kind heeft het nodig om zich gesteund te voelen door de ouders evenals door de
onderwijsgevende (school). Als deze steun zich in harmonie en met respect naar het kind
manifesteert kan een kind zich veilig, gerespecteerd en geborgen voelen. Dan kan een gezond
zelfvertrouwen van een kind tot ontwikkeling komen. Een gezond zelfvertrouwen staat aan de basis
van een succesvolle (school)ontwikkeling. Ook daarom is het enorm belangrijk dat ouders de regie
over het onderwijs en welzijn van hun kind hebben. Zij kennen hun kind het beste. Zij weten wat er
bij het kind speelt. Wanneer de ouders de regie nemen kan de onderwijsgevende daarop aansluiten
en aanvullen. Deze samenwerking eist een wederzijds respect en acceptatie zodat de dialoog op een
succesvolle wijze kan plaatsvinden. Deze houding en gang van zaken zal de derde tak van de
driehoek, het kind/de leerling ten goede komen.
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Wat kan praktijk De Kleine Prins voor u betekenen?

De zoektocht naar de juiste school
Jonge ouders staan voor de keus van een school voor hun kind. Welke school past het best bij ons?
Ook wanneer ervaren ouders zich niet kunnen vinden in de wijze waarop de school zich ten doel
heeft gesteld om het onderwijs van kinderen vorm te geven, zal de ouder de taak op moeten pakken
om een school te zoeken waar ze wel achter kunnen staan. Dat is namelijk de verantwoordelijkheid
van de ouder. Praktijk De Kleine Prins kan ouders ondersteunen in hun zoektocht naar de juiste
school voor hun kind. Vanuit uw hart ontdekken we wat u belangrijk vindt en waar uw
uitgangspunten op onderwijsgebied liggen zodat uw kind zich zo optimaal mogelijk kan ontplooien.

Begeleiding onderwijs.
Binnen deze driehoek is de taak van ouders om het welzijn van hun kind te waarborgen. De taak van
de onderwijsgevende is hierin om de groei en ontwikkeling van het cognitieve aspect op een
respectvolle en waardevolle manier voor elk kind afzonderlijk te laten verlopen. De drie hoeken
vullen elkaar aan. Praktijk De Kleine Prins kan deze driehoeksrelatie begeleiden en bekrachtigen. De
taken van zowel de ouders als de school weer in de juiste verhouding begeleiden zodat de leerling/
het kind, zo optimaal mogelijk, in eigen tempo en eigen niveau kan ontwikkelen.

Remedial teaching/ Nederlandse taal
Wanneer u door Praktijk De Kleine Prins wordt gecoached werken we ook aan uw relatie met uw
kind. Remedial Teaching en lessen in Nederlandse taal kunnen worden gegeven wanneer dat de
zorgen in deze relatie zal verminderen. Alles heeft tot doel dat u vol vertrouwen en in respect de
regie over de opvoeding van uw kind kan houden en uw kind daardoor gelukkiger, zelfverzekerder en
in uw liefde en vertrouwen kan opgroeien.
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