Verbindend Gezag®
Samen opvoeden: krachtig of lastig?
Thema-avond of een serie bijeenkomsten
“It takes a village to raise a child”
Dit oude Afrikaanse gezegde illustreert de vanzelfsprekendheid waarmee je als
gemeenschap verantwoordelijk bent voor de opvoeding van al onze kinderen. Een
uitgangspunt dat in onze westerse cultuur helemaal niet vanzelfsprekend is. Hoe
vaak zeggen we niets, als kinderen op straat grensoverschrijdend gedrag laten
zien? Wat leren deze kinderen als volwassenen niet reageren?
Ik geloof in de kracht van deze oude Afrikaanse wijsheid. Tijdens de bijeenkomsten
onderzoeken we gezamenlijk op welke manier we dit uitgangspunt kunnen
gebruiken binnen de kaders van onze westerse cultuur.
Een Nieuwe Autoriteit?
Psycholoog Haim Omer ontwikkelde in Israël een nieuwe manier om te kijken naar
ouderlijk gezag. Een manier die aansluit bij de huidige waarden waarmee we
kinderen opvoeden; Verbindend Gezag®.
Ik ben jouw ouder, ik blijf jouw ouder, ik geef niet op, ik geef jou niet op.
Opvoeden vanuit waakzame zorg is de basis, die je vorm geeft door samen te
werken en met elkaar te laten zien dat je als volwassenen aanwezig bent, zichtbaar
bent en vanuit die verantwoordelijkheid actie onderneemt.
Thema-avond / serie bijeenkomsten
Een interactief aanbod voor alle opvoeders (ouders, oppas, buren, leerkrachten en
begeleiders van kinder- en sportactiviteiten). Tijdens de bijeenkomsten gaan we aan
de hand van de uitgangspunten van 'Verbindend Gezag® op zoek naar hoe we
samenwerking vorm kunnen geven. Zijn er gezamenlijke uitgangspunten? En als we
het belangrijk vinden dat elk kind een plek heeft binnen de gemeenschap, hoe
kunnen we dan voor deze waarde staan zonder het kind te veroordelen? Hoe
kunnen we op zo’n manier gebruik maken van herstelrecht dat dat recht doet aan
dader en slachtoffer en de groep!
Naar aanleiding van een incident of vraag op school, bij een vereniging of in een wijk
kan in een serie bijeenkomsten een concreet plan ontwikkeld worden waarin zo veel
mogelijk betrokkenen met elkaar afspreken hoe er in een actuele situatie
samengewerkt kan worden. (bv pesten, overlast, digitale onrust... etc) Het doel van
het plan is altijd gericht op een leefwereld waarin alle kinderen, jongeren en
volwassenen een plek hebben.
Voor meer informatie kunt u altijd contact opnemen.
Meer informatie over Verbindend Gezag® is ook te vinden op mijn website
Philippine Tjalma 06-33926596 / www.noorderkompas.nl
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