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Visie op samenwerking ouders en school: samen sterk 

Kinderen gaan met meer plezier naar school en leren beter als hun ouders betrokken zijn bij de 

school. Logisch dus dat wij waarde hechten aan een goede samenwerking tussen ouders en school. 

We willen ouders het gevoel geven dat zij welkom zijn, horen graag hun mening en willen hen 

betrekken bij schoolactiviteiten en ons onderwijs. 

We zetten in deze visie uiteen: 

 Wat u als ouder van school mag verwachten. 

 Wat wij als school van ouders verwachten.  

 Welke communicatiemiddelen we inzetten. 

 Hoe u zich kunt inzetten voor de school. 

 

Wat mag u als ouders van school verwachten? 
U mag van ons verwachten dat wij: 

 met leerlingen en ouders op een respectvolle, eerlijke en open manier omgaan. 

 een omgeving en sfeer creëren waar kinderen zich veilig en prettig voelen.  

 het onderwijsaanbod zo nauwkeurig mogelijk afstemmen op de ontwikkeling van uw kind om 
zo het beste uit uw kind te halen.  

 u op de hoogte houden van de cognitieve en sociaal-emotionele ontwikkeling van uw kind.  

 u tijdig op de hoogte brengen van (wijzigingen in) activiteiten.  

 elk nieuw schooljaar een startgesprek organiseren met u, uw kind (vanaf groep 5) en de 
leerkracht. 

 elk schooljaar de ruimte bieden om twee rapportgesprekken te voeren met u en met uw kind 
samen (vanaf groep 5). 

 ons laagdrempelig opstellen. We gaan graag in gesprek als u daar behoefte aan heeft. 

 met u in gesprek gaan als wij ons zorgen maken over uw kind. 

 afspraken met ouders vastleggen.  

 
Wat verwachten wij als school van ouders? 
Wij verwachten van u dat: 

 u zorgt dat uw kind elke dag op tijd op school aanwezig is (uiterlijk om 8.30u in de groep).  

 u zorgt dat uw kind voldoende slaap krijgt.  

 u zorgt dat uw kind een (gezonde) lunch en tussendoortje (fruit/rauwkost) meeneemt. 

 u ons laat weten als uw kind ziek is of om een andere reden niet naar school kan komen.  

 u zorgt dat uw kind gymkleding mee naar school neemt op de dagen dat er gym is.  

 u zorgt dat u toegang heeft tot social schools: via deze app delen we informatie met ouders. 
Van het aanbod van naschoolse activiteiten, het delen van huiswerk tot vervanging van een 
zieke leerkracht. U kunt ook ons benaderen via social schools, bijvoorbeeld als uw kind ziek 
is.  

 u wacht op het plein als u uw kind komt ophalen.  

 als u meewerkt aan activiteiten op school, u zich zult houden aan de aanwijzingen die 
medewerkers geven, omdat zij verantwoordelijk blijven voor de gang van zaken.  

 u niet met vragen blijft zitten, maar ze aan ons komt stellen.  

 u een respectvolle en open dialoog wilt aangaan met de leerkracht over de ontwikkeling van 
uw kind.  



 u open staat voor extra zorg en ondersteuning die wij uw kind, indien nodig, willen bieden. 

 u de afspraken die u met de leerkracht maakt, nakomt. 

 u relevante informatie over het welzijn van uw kind deelt met de leerkracht.  

 als u zich zorgen maakt om uw kind of grote veranderingen in gedrag/houding van uw kind 
merkt, u dit meldt bij de leerkracht.   

 

Welke communicatiemiddelen zetten we in? 
We merken dat de meeste ouders persoonlijk contact het prettigst vinden. Dat houden wij het liefst 
zo laagdrempelig mogelijk. Als er iets speelt, willen we niet wachten tot een rapportgesprek. U kunt 
altijd een gesprek inplannen met de leerkracht als u daar behoefte aan heeft. De leerkracht kan u 
uiteraard ook benaderen om in gesprek te gaan.  
 
Daarnaast zorgen we voor vaste contactmomenten, zoals: 

 een ouderavond in september. Elke groep gaat in op onze visie, onze werkwijze, algemene 
afspraken, leermethoden. 

 een verplicht startgesprek in september/oktober. Vanaf groep 5 willen we graag dat uw kind 
hierbij ook aanschuift. De leerkracht bekijkt met de leerling (of ouder) waar de talenten 
liggen van het kind, wat het lastig vindt, waar het zelf graag aandacht aan wil schenken, wat 
het kind het liefst doet op school, enzovoort. 

 Een inloopochtend in oktober. U krijgt de mogelijkheid om in de groep te kijken en mee te 
doen.  

 Vijf inloopochtenden per schooljaar voor ouders bij de kleuters. Denk aan knutselmomenten, 
meespelen, voorlezen.  

 Een optioneel rapportgesprek rond maart en een optioneel rapportgesprek rond juni. Mocht 
een ouder of leerkracht een rapportgesprek wenselijk vinden, dan vindt er een gesprek 
plaats. Ook bij dit gesprek willen we graag dat kinderen vanaf groep 5 aanschuiven.  

 
Daarnaast maken we gebruik van andere, vaste communicatiemiddelen om ouders te informeren: 

 socials schools: als school maken we veel gebruik van deze app. Bijvoorbeeld om het aanbod 
aan naschoolse activiteiten te delen of het tijdstip voor vertrek van de schoolreis. Vrijwel alle 
ouders zijn hierbij aangesloten. 

 schoolkalender: vlak voor de zomervakantie delen wij onze papieren schoolkalender uit aan 
alle ouders. Hierin staan alle belangrijke data (zoals studiedagen/rapportgesprekken) voor u 
op een rijtje. 

 website: ons ‘uithangbord’ naar de buitenwereld. 

 schoolgids: onze schoolgids met informatie over onze werkwijzen, methoden en nog veel 
meer vindt u op onze website. Deze gids is zeer uitgebreid.  

 
 

 
  



Uw betrokkenheid bij de school 

Uiteraard verwachten we van u dat u betrokken bent bij de ontwikkeling van uw kind(eren). Maar 

betrokkenheid bij de school gaat wat ons betreft verder dan alleen betrokkenheid bij uw eigen 

kind(eren). Hoe meer ouders betrokken zijn bij de school, hoe positiever het schoolklimaat. 

 

U kunt uw betrokkenheid bij de school tonen door: 

 lid te worden van de medezeggenschapsraad (MR). Deze raad bestaat uit ouders en 

personeelsleden van de school. De leden van de raad worden gekozen door alle ouders en 

personeel van de school. Via de medezeggenschapsraad op school praten ouders en 

personeel mee over het schoolbeleid. Het mooie van deze rol is dat u als lid van de MR nauw 

betrokken bent bij de ontwikkelingen binnen de school. Sterker nog: u kunt er direct invloed 

op uitoefenen. 

 lid te worden van de ouderraad (OR). De ouderraad heeft geen wettelijke status, dus de raad 

kan zelf de invulling van zijn taken bepalen. Meestal helpt de ouderraad met allerlei binnen- 

en buitenschoolse activiteiten, zoals de kinderboekenweek, kerstdiner, schoolreisje. Ook 

kunnen leden van de ouderraad de MR ongevraagd of gevraagd advies geven over zaken die 

ouders aangaan.  

 mee te helpen op school. Zo zijn er ouders die helpen de school te versieren met kerst, 

culturele uitjes van groepen begeleiden, in de groep voorlezen, de schoolbibliotheek op orde 

houden, schoolfruit schoonmaken. Noem maar op. 

 uw feedback en ideeën met ons te delen. Wij zijn voortdurend in ontwikkeling, uw tips 

helpen ons verder. 

 uw zorgen over uw kind en/of de situatie op school vooral met ons te delen. Pas dan kunnen 

wij samen met u en eventueel anderen aan een oplossing werken. 

Wat kunt u betekenen voor de school? Waar krijgt u energie van? Dat kan variëren van onze 

huisfotograaf tot voorleesvader – of moeder. We nodigen u graag uit om met de leerkracht of de 

directeur in gesprek te gaan om de mogelijkheden te verkennen. 


