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Ouderbetrokkenheid
Er is sprake van ouderbetrokkenheid als uit het gedrag van ouders blijkt dat zij
zich (mede)verantwoordelijk voelen voor de schoolontwikkeling van hun kinderen.
Ouderbetrokkenheid gebeurt vooral thuis en levert een grote bijdrage aan
de ontwikkeling en het leersucces van kinderen (de Boer, Cijvat, & Voskens,
2008). Ouders en leerkrachten hebben hierin een gezamenlijke verantwoordelijkheid
voor de ontwikkeling van het kind en vullen elkaar aan. Dit maakt ouderbetrokkenheid
van groot belang voor alle leerlingen. In het belang van leerlingen kun je
daarom zeggen: ouderparticipatie is vrijwillig en ouderbetrokkenheid verplicht.
Leerkracht-ouder-leerlinggesprekken / rapportage
Wat is ons doel? Waar gaat uw kind naartoe! Ons doel is de leerlingen vakkundig te begeleiden. Zo
krijgt elke leerling de keus, alle kanten die hij/zij in zich heeft, optimaal te ontwikkelen. Op deze
manier wordt de ontwikkeling van uw kind nauwgezet gevolgd en krijgen wij een goed beeld over
zijn/haar functioneren. Dit bewerkstelligen wij o.a. door structurele observaties. Daarnaast maken
alle leerlingen een aantal keer per jaar een Cito-LOVS-toets op de vakgebieden: groep 1-2:
rekenen/wiskunde en taal, groep 3-8: rekenen/wiskunde, spelling, begrijpend lezen, AVI en DMT.
Gesprekken
Elk gesprek heeft een duidelijke doel. Er zijn verschillende soorten gesprekken:
• aan het begin van het schooljaar: een startgesprek gr. 1 t/m 8.
• gedurende het schooljaar: gespreksweek 1 (voortgang) / gespreksweek 2 (rapportage)
• tussentijds een ‘maatwerkgesprek’ als er zorgen of vragen zijn.
Het uitgangspunt van de school is dat het team met alle ouders minstens twee keer per jaar in
gesprek wil gaan. De gespreksweken blijven bestaan, maar de contactmomenten met ouders
verschillen, afhankelijk van de ontwikkeling van uw kind. De leerkracht maakt met ouders
vervolgafspraken waarmee het verplichte karakter van de gespreksweek wordt ingewisseld voor
maatwerk.
Startgesprek - augustus / september
We beginnen het schooljaar in schoolweek 2, 3 en 4 met startgesprekken voor alle ouders van groep
1 t/m 8. De ouders van nieuwe leerlingen in groep 1 bespreken binnen zes schoolweken het
entreeformulier met de groepsleerkracht tijdens een intakegesprek. Het doel van het startgesprek
(10 minuten) is om kennis te maken met de leerkracht van uw kind en de leerkracht de noodzakelijke
informatie over uw kind te verstrekken. Daarnaast kunnen we duidelijk maken wat we van het
schooljaar en van elkaar verwachten m.b.t. de ontwikkeling van uw kind. Ieder vanuit zijn eigen
deskundigheid, maar wel samen zodat uw kind goed tot zijn recht kan komen. Leerlingen uit groep 6
t/m 8 zijn van harte uitgenodigd om bij dit gesprek aanwezig te zijn.
Aan het begin van het schooljaar ontvangt u van de leerkracht informatie over specifieke zaken die
voor de groep interessant zijn (de werkwijze, leerstof, activiteiten, enz.) via Parnassys.
Gespreksweek 1 - november
In november vinden de 10-minutengesprekken (voortgangsgesprekken) plaats. Tijdens het gesprek
staat vooral de sociaal- emotionele ontwikkeling (KANVAS) centraal. Er wordt teruggekeken op het
startgesprek en we kijken vooruit naar de volgende periode. Eventuele verwachtingen en doelen
kunnen nog een keer worden besproken en eventueel worden bijgesteld. Ouders van de leerlingen
uit de groepen 1 t/m 7 hebben de keuze om zich wel of niet in te schrijven voor deze week. Vanaf
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groep 6 worden de leerlingen verwacht aanwezig te zijn bij het gesprek. De leerlingen van groep 5
komen mee indien zij of de ouders dit wensen.
Adviesgesprekken groep 8
De leerkrachten van groep 8 hebben na de herfstvakantie samen met een medewerker van de OBD,
IB-er en directeur een uitvoerig overleg. Hieruit komt een voorlopig schoolkeuze-advies voor de
leerling uit groep 8 tot stand. De ouders en de leerling worden per brief geinformeerd over de
resultaten en het voorlopige advies. Tijdens de gespreksweek krijgt u de gelegenheid om met uw kind
en de leerkracht hierover in gesprek te gaan. Ook u kunt inschrijven voor een gesprek via de app.
Gespreksweek 2 - februari / maart + rapportage
In maart vinden wederom 10-minutengesprekken plaats voor alle ouders van leerlingen uit groep 1
t/m 8. Daarvoor krijgt uw kind uit groep 2 t/m 8 ook zijn of haar eerste rapport van het schooljaar
mee. Het doel van het rapportgesprek is ouders informeren over tussentijdse toetsuitslagen en de
persoonlijke ontwikkeling van uw kind. Ouders krijgen de gelegenheid om met de leerkracht van
gedachten te wisselen over het rapport tijdens dit gesprek. Tijdens dit gesprek verwachten wij dat
alle leerlingen vanaf groep 5 bij het gesprek aanwezig zijn.
Groep 8: Door deze informatie komen wij als team uiteindelijk tot een schooladvies van uw kind voor
het voortgezet onderwijs. Naast ons advies is het een wettelijke verplichting om een eindtoets (NIO /
IEP) af te nemen.
Rapportage juni / Juli
Uw kind krijgt zijn of haar tweede rapport, het eindrapport, van het schooljaar mee.

Ouderparticipatie
Als ouders meedoen met activiteiten of hand- en spandiensten verrichten op school (denk aan lees-,
kriebel-, verkeers-, handvaardigheid-, techniek-, computer-, spelletjes-. fietsouders, enz.) spreken we
van (informele) ouderparticipatie, eigenlijk vrijwilligerswerk door ouders.
Een meer formele vorm van ouderparticipatie is wanneer ouders zelf het bestuur van een school of
stichting vormen of zitting hebben in een Medezeggenschapsraad (MZR) / Oudervereninging (OV) of
werkgroepen.
MZR
In het kader van ouderparticipatie organiseert de MZR 1x per schooljaar een ‘informatieve’avond
voor ouders.
2017-2018: workshops
2018-2019: panelavond
2019-2020: presentatie met als thema kanjertraining
Engelse week / Projectavond / open kanjerles / musical / presentatie / jaarsluiting / enz.
Een paar keer per jaar heeft uw kind de gelegenheid om aan u een presentatie, de klas, werkjes, enz.
te laten zien. Data vindt u in onze jaarplanning.
Zie ook: http://wijzeroverdebasisschool.nl/ouderbetrokkenheid

