OUDERPUNT
CONSULENT OUDERPUNT allochtone leerlingen
U wilt het beste voor uw kind. U wilt dat uw kind met plezier
kan leren.
Dat kan alleen als ouders en school goed met elkaar communiceren.
Maar dat is niet altijd zo.
Soms begrijpen school en ouders elkaar niet goed.
Soms is de ‘relatie' dusdanig verstoord dat ouders en
school niet meer met elkaar praten.
Mijn naam is Abdelhafid El Haddad,
Ik ben vader van twee schoolgaande
kinderen. Ik heb ruim 25 jaar als leerkracht op diverse basisscholen
gewerkt en veel
ervaring opgedaan in de omgang met allochtone leerlingen en hun
ouders.
De laatste acht jaar werk ik als consulent voor het‘Ouderpunt'.
Ouders van allochtone leerlingen op de Zwolse scholen kunnen
gebruik maken van de diensten van dit Ouderpunt
Als u het gevoel heeft dat er met uw kind iets niet zo goed
gaat neemt u natuurlijk eerst contact
met zijn of haar leerkracht of mentor. In de meeste gevallen worden voorkomende
vragen of problemen dan wel beantwoord en opgelost. Soms kan het voorkomen dat
u toch niet helemaal tevreden bent over de gang van zaken. U blijft met vragen
zitten of u heeft het gevoel dat u niet goed begrepen wordt. Als dat zo is kunt
u contact opnemen met mij. Ik ben goed thuis in het Zwolse onderwijs en ben als
medewerker van het Ouderpunt onafhankelijk, niet verbonden aan een school.

U kunt mij bereiken onder telefoonnummer (06-13058558)of per
mail: a.elhaddad@ooz.nl. Iedere woensdagochtend houd ik
spreekuur op de Van der Capellen Sg.
Heeft u vragen over de schoolloopbaan van uw kind?Wilt u
meer weten over hoe het werkt op een school?
Kan ik u helpen bij een gesprek op school of bij andere
instanties? Of heeft u vragen over de opvoeding
van uw kind?
Bel of mail mij dan!

Abdelhafid
El Haddad
Russenweg 3 - 8041 AL Zwolle
Email: a.elhaddad@ooz.nl
Tel:0613058558
Consulent Ouderpunt kan u helpen!!
Kan ik u helpen?

