15. OUDERBETROKKENHEID
Ouderbetrokkenheid op school …..èn thuis is essentieel voor de
ontwikkeling van uw kind. Belangstelling voor wat uw kind leert, wat het
meemaakt en samen oog en oor hebben voor de wereld van uw kind, passen daarbinnen.
Werken aan de ontwikkeling van je kind betekent praten met en luisteren naar je kind,
voorlezen, samen lezen, samen knutselen, gezelschapsspelen spelen, sportief bezig zijn,
culturele uitstapjes maken, goede t.v. kijken. Daar hoort ook een goed contact tussen
ouders en school bij.
Als school informeren wij u op verschillende manieren over alle belangrijke gebeurtenissen
op school, over algemene schoolzaken en over het wel en wee van uw kind. Wij stellen het
op prijs als u ons van belangrijke gebeurtenissen thuis op de hoogte houdt. Een goede
samenwerking tussen school en thuis bevordert het welbevinden en daarmee de
ontwikkeling van uw kind.
Contact met de leerkracht: Buiten de ouderavonden om bestaat de mogelijkheid om met de
leerkracht in contact te treden na schooltijd. We hebben dan alle gelegenheid om rustig met
u te praten.
Mocht u vragen hebben over het schoolbeleid, dan kunt u daar het best de directie voor
aanspreken. Dat geldt ook voor het aanvragen van buitengewoon verlof.
Ouderhulp
De Ark doet jaarlijks een beroep op ouders om aan allerlei activiteiten deel te nemen en
mee te helpen met de organisatie. Dat doen wij middels een ouderhulpbrief aan het begin
van het jaar. Dit kan éénmalig zijn, zoals bv. een excursie, sportdag, of knutselactiviteit. Er
zijn ook activiteiten waarbij we het hele jaar door de hulp van ouders erg goed kunnen
gebruiken. Het gaat dan bv. om:
● hulp bij kleuters voor het werken met ontwikkelingsmateriaal.
● helpen tijdens de handvaardigheid van de groepen 4 t/m 8.
● het begeleiden van kinderen met taal-/leesactiviteiten.
● helpen in de schoolbibliotheek.
● helpen bij de luizencontrole.
Soms wordt ook tussendoor een beroep op u gedaan. Het gaat dan meestal om de
begeleiding of het rijden van kinderen naar een excursie of een voorstelling.
Informatievoorziening
We vinden een goed contact tussen de school en de ouders zeer belangrijk. Ook als alles
goed gaat is het fijn om dit te horen.

In de eerste week kunt u op basis van intekening een gesprek aanvragen met de leerkracht.
Centraal in dit gesprek staat: “Wat vindt u dat de leerkracht over uw kind moet weten?”
Aan het begin van elk schooljaar is er een algemene informatieavond voor alle groepen in
onze school. U kunt dan kennismaken met de leerkrachten en er wordt in de groepen het
een en ander verteld over de gang van zaken in de betreffende groep.
Op meerdere momenten per jaar wordt u uitgenodigd om samen met uw kind presentaties
bij te wonen.
Twee maal per jaar is er overleg tussen de leerkrachten en de ouders omtrent de
vorderingen en het welzijn van hun kinderen. Dit zijn de 10-minutengesprekken n.a.v. het
rapport.
Aan het eind van het jaar is dit op facultatieve basis (op initiatief van u of van de leerkracht)
De oudervereniging organiseert jaarlijks een thema-avond en een jaarvergadering.
Schriftelijke informatie:
● Parro: bijna alle informatie ontvangt u via een gesloten digitaal systeem Parro:
mededelingen of oproepen vanuit de klas of vanuit school en soms foto’s. Ook berichten
wij u over de afwezigheid van een leerkracht en hoe wij dat die dag oplossen. Parro is
bereikbaar voor ouders van kinderen van school en alle personeelsleden.
● Ark-nieuws verschijnt tweewekelijks op de website, maar ontvangt u ook via Parro.
● Deze schoolgids geeft veel informatie.
● De website van school: formulieren en beleidsafspraken. Wij zijn hier terughoudend
t.a.v. het plaatsen van foto’s.
● De kinderen van groep 3 t/m 8 krijgen driemaal per jaar een rapport mee.
De groepen 1 en 2 krijgen dit tweemaal per jaar. (Zie verder onder Rapportage.)
● In de hal/op de prikborden vindt u diverse informatie voor ouders.
Verder kunnen ouders altijd met vragen bij de leerkracht/of directie terecht.
Alle informatie kunt u ook op de website terugvinden: www.skowf.nl/site/deark

