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Inleiding
Wij zijn als school overtuigd van het belang van betrokken ouders. We merken dat veel ouders de
behoefte hebben om betrokken te worden bij het onderwijs en de ontwikkeling van hun kind.
Daarnaast hebben wij als school ook de behoefte om samen met de ouders na te denken over
wat hun kind nodig heeft om zich zo optimaal mogelijk te ontwikkelen. In het afgelopen
schooljaar hebben wij hierover nagedacht en zijn we op zoek gegaan naar manieren om deze
betrokkenheid te vergroten. In dit document kunt u de beschrijving vinden van het beleid
ouderbetrokkenheid zoals dat gehandhaafd wordt op de CBS “Prins Maurits”.
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Hoofdstuk 1 ‘Belang ouderbetrokkenheid’
1.1 Wat is het belang van relaties tussen school en ouders voor de toekomst van het kind?
Uit onderzoek is het volgende gebleken: Een goede communicatie tussen school en ouders doet
het sociaal-emotioneel functioneren, de werkhouding en de schoolprestaties van leerlingen
toenemen.
Kinderen leren beter en gaan met meer plezier naar school wanneer hun ouders zich betrokken
voelen bij de school.
Daarnaast kan hierbij het volgende genoemd worden:
Persoonlijk contact tussen de leerkracht en de ouders is hierbij cruciaal.
Goede communicatie draagt ook bij aan een schoolcultuur waarin leerkrachten en ouders
zij aan zij staan. Dit is gunstig voor het werkplezier van de leerkrachten en het vertrouwen
van ouders in de school.
Ouderbetrokkenheid blijkt sterker in scholen die een duidelijke visie hebben op de
samenwerking met ouders, die hier hoge verwachtingen van hebben en er doelgericht
aan werken. Ouderbetrokkenheid is een zaak van het hele team en een onderdeel van het
kwaliteitsbeleid van de school.
1.2 Hoe is de visie op ouderbetrokkenheid gekoppeld aan de pedagogische en onderwijskundige
visie van de school?
School en ouders zijn samen verantwoordelijk voor het welzijn van het kind en hebben elkaar
nodig voor succesvol onderwijs. We vinden communicatie met daarin wederzijds respect en
openheid belangrijk.
De pedagogische visie van onze school luidt als volgt:
Wij willen als school een veilige omgeving creëren waarin het kind met de ontvangen gaven zich
cognitief en sociaal-emotioneel zo optimaal mogelijk kan ontwikkelen, zodat het kind zelfstandig kan
functioneren in de maatschappij.
De onderwijskundige visie
Vanuit de centrale vraag: “Wat vraagt het kind van ons?”, willen we komen tot kind-volgend /
leerling-gericht onderwijs. Hierbij wordt het onderwijs afgestemd op de basisbehoefte en
onderwijsbehoefte van het kind. We richten ons niet zozeer op wat er mis is met het kind, maar meer
op wat het nodig heeft om bepaalde doelen te bereiken en welke aanpak een positief effect heeft.
Om het onderwijs goed af te kunnen stemmen op de onderwijsbehoefte van het kind is een
goede relatie tussen school en ouders belangrijk. Door aan het begin van het schooljaar
bijvoorbeeld een ouder-vertel-gesprek te organiseren, kunnen ouders over hun kind vertellen en
hun verwachtingen uit spreken. Dit draagt weer bij aan een betere afstemming van het onderwijs
aan het kind.
Als er sprake is van een goede relatie tussen ouders en school, dan draagt dit bij aan het gevoel
van veiligheid op school.
Visie op de leerling
Ieder kind is uniek. Ieder kind heeft eigen talenten. Voor iedere leerkracht is het een „must ‟ elk kind,
als persoon, te kennen. Het is ook de taak van de leerkracht om ieder kind optimale kansen te geven.
Het leren kennen van de onderwijsbehoefte van het kind, helpt hierbij.
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Ook het bevorderen van de zelfstandigheid van de leerling is van belang. De zelfstandigheid van de
leerlingen komt tot uiting in een toenemende vaardigheid in het zelf plannen van de uitvoering van
leerstof en het zelf nakijken en evalueren van gemaakt werk. De leerlingen weten dat zij
medeverantwoordelijk zijn voor de kwaliteit van hun werk, de sfeer in de groep en het sociale gedrag
en worden hierin door de leerkrachten begeleid. Zij kunnen daarbij een beroep doen op de
ondersteuning van de groepsleerkrachten. Indien nodig worden de kinderen op hun
verantwoordelijkheid, vorderingen en gedrag aangesproken door de leerkrachten.
1.3 Vanuit welke principes krijgt ouderbetrokkenheid vorm?
Ouderbetrokkenheid krijgt vorm gebaseerd op onze visie. Daarin zijn onder andere de volgende
principes terug te vinden: veiligheid, gedeelte verantwoordelijkheid, gemeenschap en erkenning
van het belang van de medeopvoeder.
1.4 Maatschappelijke ontwikkelingen die een rol spelen bij het vormgeven van
ouderbetrokkenheid:
Ieder kind mag er zijn! Wij willen kinderen ook accepteren zoals ze zijn. Elk kind is uniek, door God
geschapen. Ook is er verschil in talenten. Wij willen rekening houden met die talenten in ons
onderwijs.
Vanuit een positieve verwachtingsvolle houding stimuleren we kinderen in toenemende mate tot
het nemen van eigen verantwoordelijkheid.
Als school dragen we niet alleen kennis over. Ook de sociaal-emotionele ontwikkeling is van groot
belang. Het kind is uniek, maar maakt deel uit van een samenleving. Wij willen juist dit aspect
benadrukken in een tijd waarin sprake is van een toenemende mate van individualisering.
Verder moet ieder kind zich veilig kunnen voelen in de schoolsituatie. Zowel ten opzichte van
leerlingen als leerkrachten.
Vanuit de overheid wordt eveneens aangegeven dat het nodig is dat ouders meer betrokken zijn
bij het onderwijs aan hun kind. Ouderbetrokkenheid moet vergroot worden. Daarnaast krijgen we
als school ook signalen van ouders dat de mate waarin ouders betrokken worden bij het
onderwijs gedurende een schooljaar verschillend is. Graag zouden we hierin de doorgaande lijn
optimaliseren. In het kader van de invoering van HGW zoeken we ook naar mogelijkheden om
kinderen meer bij hun eigen ontwikkeling te betrekken.
Omdat er veel werkende ouders zijn zoeken we ook naar manieren om de contacten tussen
ouders en school te verbeteren. Het ouderbezoek, zoals we dat al jaren bij elke leerling in groep 1
t/m 7 jaarlijks af leggen, vraagt veel tijd van zowel ouders als leerkracht. Om effectief met onze
tijd om te gaan willen we nu in de eerste maanden van het schooljaar een ouder vertel gesprek
organiseren om direct in het begin van het jaar te bouwen aan de relatie tussen ouders en school
en daardoor beter aan te sluiten bij de behoeften van de leerling. In het huidige schooljaar wordt
de inhoud van de gesprekkencyclus verder vastgesteld.
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Hoofdstuk 2 ‘Ouderbetrokkenheid in de praktijk’
2.1 Welke functies en taken dichten wij onszelf als school en de betrokken ouder toe in de
opvoeding en ontwikkeling van kinderen?
Vanuit de visie op ouderbetrokkenheid blijkt dat wij als school medeverantwoordelijk zijn voor het
welzijn van het kind. We zijn als school en ouders samen verantwoordelijk. Communicatie als
school en ouders onderling is dus van groot belang.
Het is de taak van de leerkracht om ieder kind optimale kansen te geven. Het leren kennen van de
onderwijsbehoefte van het kind, helpt hierbij. Indien nodig worden de kinderen op hun
verantwoordelijkheid, vorderingen en gedrag aangesproken door de leerkrachten.
Ouders kennen hun kind het best en zullen signalen van hun kind als eerste opvangen. Het is van
belang dat ouders hiervoor open staan en dat ze deze signalen aangeven bij de leerkracht zodat
in gezamenlijkheid gezocht kan worden naar de onderliggende behoefte van het kind.

2.2 Wat betekent dit voor de praktijk van de ouderbetrokkenheid?
Het is van belang dat ouders en school regelmatig met elkaar in contact komen. Hiervoor is de
cyclus oudercontactmomenten opgesteld. Als school beseffen we dat dit het hebben van vaste
contactmomenten waarborgt maar tegelijkertijd begrijpen we dat we in de weergave van
contactmomenten niet compleet kunnen zijn. Spontane contactmomenten of contactmomenten
op aanvraag zullen naast de vastgelegde momenten, naar behoefte plaatsvinden. Hierbij is het
daarom van belang dat ouders weten op welke momenten en manieren ze met de leerkracht
contact kunnen hebben.
Tijdens de informatieavond wordt aangegeven dat de leerkracht via het emailadres van school
bereikbaar is en daarnaast (buiten de schooltijden om) via het telefoonnummer van school
telefonisch contact gezocht kan worden.
2.3 Ouderbetrokkenheid in de zorgstructuur
Naast de contactmomenten die in de cyclus zijn opgenomen worden ouders ook nauw betrokken
bij de zorg voor onze leerlingen. In deze paragraaf worden deze contacten nader omschreven.
Hulpplannen
Indien leerlingen naast het basisaanbod extra uitdaging of hulp krijgen, dan worden betreffende
ouders hiervan op de hoogte gesteld middels een brief.
Ontwikkelingsperspectief
Hiervoor verwijzen we naar het Protocol Onderwijs Ontwikkel Perspectief. Na het opstellen van
een ontwikkelingsperspectief wordt dit met ouders, leerkracht en interne begeleider besproken.
Ouders ondertekenen een ontwikkelingsperspectief. Aan het einde van een schooljaar (na de Eind
CITO) worden de behaalde resultaten en de gestelde doelen met ouders, huidige en nieuwe
leerkracht en interne begeleider besproken en bijgesteld.
Regelmatig (1x per 6-8 weken) zullen ouders en leerkrachten elkaar spreken over de
ontwikkelingen van de leerling.
Doubleren of versnellen
Onze school streeft naar het bieden van een ononderbroken ontwikkelingslijn voor alle kinderen.
Indien een kind een extra jaar krijgt aangeboden, of de overstap naar een nieuw leerjaar tot de
mogelijkheden behoort, dan gebeurt dit altijd in goed overleg met de ouders waarin de
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argumenten voor deze beslissing worden besproken en het doel van het extra jaar helder wordt.
In het geval van een afwijkende mening tussen de ouders en de school, is het advies van de
school doorslaggevend.

Rugzak (ambulante begeleiding)
Binnen onze school zijn er verschillende leerlingen met een rugzak. Zij krijgen ambulante
begeleiding. In de afstemming van de begeleiding worden ouders nauw betrokken. Hiertoe wordt
een vastgestelde procedure gehanteerd, die in hoofdlijnen bestaat uit:






een oriënterend gesprek met de ouders;
indien nodig een gesprek met de commissie voor indicatiestelling;
een gesprek tussen ouders en directie en/of intern begeleider waarin de
ontwikkelingsmogelijkheden, de verwachting ten aanzien van het onderwijsaanbod en de
mogelijkheden en de onmogelijkheden binnen de school aan bod komen;
het nemen van een beslissing door de directie, op basis van een teambesluit, waarbij altijd
een beslissing genomen zal worden voor maximaal één jaar. Door de intern begeleiders
en directie zal gekeken worden of de eerder genomen beslissing de juiste is geweest.

Groepsverdeling
Regelmatig komt het voor dat een groep leerlingen voor de aanvang van een nieuw cursusjaar
verdeeld moet worden. Met name van groep 2 naar groep 3 is dit het geval. Soms zijn er
bijzondere omstandigheden waardoor soortgelijke groepsgebonden beslissingen genomen
moeten worden. Als school maken we dan een zo goed mogelijke afweging. Uw blik als ouders
hierbij is voor ons als school onmisbaar. Graag verstrekken we daarom informatie hierover en
bieden we de mogelijkheid voor de ouders om hierin de behoeften van de betreffende kinderen
kenbaar te maken.
Welbevinden
Mochten er opvallende zaken zijn rondom de sociaal-emotionele ontwikkeling van uw kind of
mocht er sprake zijn van een conflict, vinden we het van groot belang om de betreffende ouders
hiervan op de hoogte te stellen.
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Hoofdstuk 3 ‘Ouderbetrokkenheid op de CBS “Prins Maurits”
3.1 Wat zijn de doelen van ouderbetrokkenheid op de CBS “Prins Maurits”?
Om een ordening aan te brengen in de genoemde doelen is gekozen voor de volgende
categorieën: korte termijndoelen en lange termijndoelen.
 Korte termijn:
o een passende gesprekkencyclus die bekend is bij leerkrachten en ouders en
waarvan de inhoud afgestemd is;
o ouders het gevoel geven dat ze belangrijke informatie kunnen geven over hun
kind;
o ruimte bieden aan persoonlijk contact tussen leerkracht en ouders.
 Lange termijn:
o toename sociaal-emotioneel functioneren van leerlingen, hun werkhouding en
hun schoolprestaties (optimale condities voor de ontwikkeling en het leren van
kinderen);
o plezier vergroten van leerlingen doordat ouders betrokken zijn bij school;
o vergroten werkplezier leerkrachten en het vertrouwen van ouders in de school.
De doelen van ouderbetrokkenheid op de CBS “Prins Maurits” zijn ook als volgt weer te geven:
- pedagogisch doel: het realiseren van enige afstemming in opvoedend denken en
handelen c.q. in de benadering van kinderen, thuis en in de school;
- organisatorisch doel: het optimaliseren van het reilen en zeilen van de school als
organisatie en gemeenschap, mede door de inbreng van ouders;
- democratisch doel: het informeel en formeel meedenken en meebeslissen van ouders
met de school en het afleggen van verantwoording door de school over haar werk aan
de ouders.

3.2 Welke activiteiten vloeien daaruit voort?
Bij de weergave van activiteiten is gekozen voor een onderverdeling in activiteiten die
respectievelijk een democratisch doel, een pedagogisch doel en een organiserend doel dienen.
o Democratisch:
 Zitting in MR
 Klankbordgroep ouders?
 Verkeersouder
 Overblijfouder
 Invullen Sociale Vragenlijst ouders
 Aanwezigheid bij ledenvergaderingen
o Pedagogisch:
 Intakegesprek
 Oudervertelgesprek
 10 minuten gesprekken
 Ouderbezoeken
 Inloopuur
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o

 Afsluiting thema met ouders
 Ouderavond bezoeken
 Kerstviering bezoeken
 Afsluiting weerbaarheid
Organiserend:
 Rijden tijdens een uitstapje
 Verteltascommissie
 Activiteitencommissie
 Mediatheekmoeder
 Musical ondersteunen
 Schoolkamp
 Schoolreis
 Schoonmaak
 Computermoeder

3.3 Overige manieren van contact met ouders
Om zo compleet mogelijk te zijn in het vermelden van contactmomenten volgt hieronder een
weergave van contactmogelijkheden die niet in de vorige paragraaf vermeld werden.
Op schriftelijke en digitale wijze is er contact met ouders via:
- Schoolgids
- Nieuwsbrief
- Themabrief
- Rapport
- Ouderportaal Parnassys
- Website
- Vragenlijsten WMK
- Memoborden
Daarnaast is er voor ouders de mogelijkheid om telefonisch contact te leggen met school of
tijdens het inloopuur contact te hebben met de directie van de school. Externe betrokkenen die
als vraagbaak of vertrouwenspersoon fungeren voor de ouders van onze school zijn de
contactpersoon van ‘SchoolMaatschappelijkWerk’ en de vertrouwenspersoon (Anja Baltzer).

9

Bijlagen
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Bijlage 1 ‘Gesprekkencyclus’ (oudercontactmomenten)
Voorstel gesprekkencyclus met ouders groepen 1 en 2:

september:
oudervertelgesprek
groep 1 en 2

Juni:
gesprek n.a.v.
rapport groep 1/2 (op
aanvraag)

Januari:
10 minutengesprek
groep 2 n.a.v. rapport

Januari ouderbezoek
groep 1

Voorstel gesprekkencyclus met ouders groep 3 t/m 7:

September:
Oudervertelgesprek

Juni:
Gesprek n.a.v. rapport
(op aanvraag)

Februari:
10 minutengesprek
n.a.v. rapport

Voorstel gesprekkencyclus met ouders groep 8:
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September:
oudervertelgesprek

Juni:
gesprek n.a.v. rapport
(op aanvraag)

December:
Adviesgesprekken VO

Februari:
Gesprek n.a.v. rapport
(op aanvraag)

De bovenstaande gesprekkencyclus stellen we vast voor schooljaar 2013-2014. Aan het eind van
het schooljaar (juni 2014) evalueren we het gebruik van deze cyclus.
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Bijlage 2 ‘Leidraad oudervertelgesprek’
Tijdens de teamvergadering van 24 juni wordt deze vastgesteld en kan dit document toegevoegd
worden.
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