Rotterdam, januari 2014
Persbericht Certificaatuitreiking Ouderbetrokkenheid

Feestelijke afsluiting project Ouderbetrokkenheid Stichting LOV
Het pilotproject Ouderbetrokkenheid groep 7 en 8 dat Stichting LOV in samenwerking met
Openbare Basisschool De Vierambacht houdt, wordt op 30 januari afgesloten met een
certificaatuitreiking voor deelnemende ouders. De afsluiting wordt gehouden in OBS De
Vierambacht, aan de Jagerstraat 22 in Delfshaven van 13.30 tot 15.00 uur (inloop 13.00).
Wethouder Corrie Louwes zal hierbij aanwezig zijn, samen met Evelien Kentie van de gemeente
Rotterdam.

Het project
In het project Ouderbetrokkenheid geven twee vrijwilligers van het LOV een interactieve cursus aan
ouders van kinderen uit groep 7 en 8. Deze cursus bestaat uit tien lessen waarin o.a. de volgende
onderwerpen worden behandeld: het maken van schoolloopbaankeuzes, het advies van de school, de
verwachtingen van de ouders, het creëren van een optimale leeromgeving voor de kinderen en het
stimuleren van de taal-en denkontwikkeling van hun kinderen.
De ouders gaan letterlijk aan de slag met het maken van de Cito-toets om zich te kunnen inleven in hun
kinderen en hun kinderen hiermee te kunnen ondersteunen. Er wordt bovendien veel aandacht besteedt
aan hoe ouders met het beste kunnen communiceren met hun kroost over schoolgerelateerde zaken.
Uniek in dit project is de zeer praktische wijze waarop de bijeenkomsten zijn opgesteld.
Deelnemers en vrijwilligers
In totaal zijn voor dit project twaalf ouders aangemeld van basisschool OBS De Vierambacht, waarvan er
negen ook daadwerkelijk zijn gestart. Twee ervaren vrijwilligers geven de cursus.
De deelnemers krijgen in totaal tien cursus, waarvan één les per week. In oktober zijn de vrijwilligers en
deelnemers gestart en het project loopt nog tot 23 januari.
De afsluiting
De afsluiting zal feestelijk verlopen. De deelnemende ouders krijgen een certificaat mee en na afloop
kunnen alle gasten genieten van multiculturele hapjes. Op de uitreiking zullen prakijkcoach Jamila Ben

Kassem van Stichting LOV en Directeur Hatice Turkmen van Stichting LOV spreken namens het project.
Ook zullen enkele vrijwilligers en deelnemers hun ervaringen delen, samen met de ouderconsulente
Sevim Sulukki van De Vierambacht.

Het project wordt gefinancierd door:

Noot voor redactie:
Voor meer informatie over het project Ouderbetrokkenheid of de certificaatuitreiking kunt u contact
opnemen met:
Jamila Ben Kassem, praktijkcoach van Stichting LOV, jamila@stichtinglov.nl of op 06 4380333

