Ouderparticipatie versus e-mail-verkeer
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Regelmatig wordt aan ons gevraagd of we de mailadressen van de leerkrachten openbaar
kunnen maken voor de ouders. En zoals u gemerkt heeft zijn wij daar erg terughoudend in
geweest.
In de afgelopen tijd hebben we in een aantal vergaderingen hier uitvoerig over gesproken en
een bepaalde mening over gevormd.
Ouderparticipatie
Ouderparticipatie is samenwerken aan goed onderwijs, dat past bij de leerling. Hierbij is het
contact tussen ouders en school erg belangrijk. Ouders moeten op de hoogte zijn van
bepaalde ontwikkelingen van hun kind, maar ook andersom. Het is fijn als de school op de
hoogte is van een aantal ontwikkelingen of gebeurtenissen die thuis hebben plaatsgevonden.
Contactmomenten
De beste manier om als school contact te hebben met de ouders over de leerling is ‘face-toface’. Je ziet elkaar en elkaars gezicht uitdrukking, je kunt je in het gesprek nog wat verder
verduidelijken, als je merkt dat het niet begrepen wordt.
Daarnaast is een telefonisch contact ook een goed hulpmiddel om met elkaar contact te
hebben en dingen te verduidelijken.
In de laatste plaats zetten wij het gebruik van e-mailverkeer. De mail is een uitstekend
hulpmiddel om korte zakelijke berichtjes door te geven. En zo even elkaar van kleine
dingetjes op de hoogte te stellen. Wij denken aan het doorgeven van een doktersafspraak of
tandartsafspraak, die over een week plaats vindt. Of even een afspraakje met de leerkracht
te plannen. Andere kleine dingetjes die weinig uitleg of toelichting verdienen.
Gebruik van de mail
Met deze overweging hebben we toch besloten om de e-mailadressen van de leerkrachten
door te geven aan de ouders.
Graag blijven we de ziekmeldingen via de telefoon houden. De leerkrachten openen ‘s
morgens niet altijd gelijk hun e-mail.
Daarnaast willen we u meegeven dat de leerkrachten alleen op hun werkdagen hun mail
beantwoorden. Voor dringende zaken kunt u toch beter even bellen.

We hopen u zo voldoende geïnformeerd te hebben.
Met vriendelijke groet, namens alle leerkracht,
De directie

