Ouderbetrokkenheid
Leerlingen hebben baat bij een goede relatie tussen hun ouders en de school. Samenhang in de opvoeding
thuis en op school is daarbij erg belangrijk. Vaak heeft dat een positief effect op de schoolprestaties.
Wij willen als school graag de contacten met alle ouders optimaliseren. Daarom willen we deze
samenwerking goed onder uw aandacht brengen. Hierin leest u wat de wederzijdse verwachtingen zijn
tussen ouders en school. Ook leerlingen worden betrokken bij de afspraken. Door dit document is voor
iedereen helder wie welke verantwoordelijkheden heeft. Ouders, leerlingen en de school kunnen elkaar
erop aanspreken.
Er zijn daarnaast nog andere manieren om bij school betrokken te zijn. Ouders kunnen zitting nemen
in de ouderraad, de medezeggenschapsraad of in werkgroepen. Ook kunnen ouders helpen bij
sportactiviteiten, schoolreizen of vieringen. U kunt hier meer over lezen in de schoolgids onder hoofdstuk
7.
Visie op ouderbetrokkenheid
Visie van onze school op Ouderbetrokkenheid is:
1. Iedere leerling heeft recht op een veilige en stimulerende leeromgeving, zowel thuis als op school.
Een goede samenwerking tussen leerkracht en ouder én een actieve bijdrage van de ouder in het
leerproces van het kind, zijn de sleutel tot succes.
2. Ouderbetrokkenheid betekent voor ons gelijkwaardige samenwerking en een open communicatie
tussen leerling, ouder en leerkracht. Werken vanuit een gedeelde verantwoordelijkheid betekent
een positieve stimulans voor de individuele ontwikkeling van uw kind.
3. Wederzijdse verwachtingen, verantwoordelijkheden en taken van zowel ouder als leerkracht zullen
in onderling overleg goed op elkaar worden afgestemd. Tevens zullen deze tussentijds op basis van
de leerbehoefte en talenten van uw kind worden bijgesteld.
4. Ouderbetrokkenheid 3.0 beoogt slechts één ding: een ideale leeromgeving voor uw kind,
ondersteund door onze gebundelde krachten als ouder en leerkracht!
N.B. Met ouder wordt ouder(s)/ verzorger(s) bedoeld

Wat kunnen ouders van de school verwachten?
Ouders kunnen van de school verwachten dat:
● zij ouders/verzorgers regelmatig informeert over de ontwikkeling van hun kind(eren)
● zij ervoor zorgt dat iedereen zich veilig en vertrouwd voelt op school
● zij zorgt voor een goed leef- en leerklimaat door aan te sluiten bij de behoeften van het kind
● zij werkt met een anti-pestprotocol om het pesten op school tot een minimum te beperken
● zij naast het aanleren van de basisvaardigheden, aandacht schenkt aan het totale kind
● zij aandacht en tijd besteedt aan culturele, creatieve en burgerschapsactiviteiten
● ouders/verzorgers met vragen, op korte termijn een afspraak kunnen maken met de leerkracht
● de directie van de school een speciaal spreekuur voor ouders heeft, die zaken uitgebreider willen
bespreken
● zij hoge verwachtingen heeft en zal doen wat binnen haar mogelijkheden ligt om het optimale uit de
kinderen te halen, daarbij rekening houdend met de mogelijkheden van het kind
● zij aandacht besteed aan leerlingen die moeite hebben met de leerstof of juist meer aankunnen
● zij ouders/verzorgers altijd informeren over die extra zorg, die in het werkplan of individueel
handelingsplan is vastgelegd

●
●

zij zorg draagt voor een goede communicatie met ouders/verzorgers en deze waar nodig zal
verbeteren
zij zorgt voor:
- de jaarlijks aangepaste informatiekalender met alle praktische informatie
- de schoolgids
- de driewekelijkse Info
- de maandelijkse Nieuwsflitsen per groep
- de informatieavond op groepsniveau aan het begin van het schooljaar
- de startgesprekken aan het begin van het schooljaar en minimaal een vervolggesprek per
schooljaar
- een actuele website www.kelderswerf.nl
- contact neemt zodra daar aanleiding toe is

Wat verwacht de school van ouders/verzorgers?
De Kelderswerf verwacht van ouders/verzorgers dat:
● ze erop toezien dat hun kind op tijd op school is
● ze erop toezien dat hun kind de leerplicht nakomt
● ze ervoor zorgen dat hun kind verzorgd en voldoende uitgerust op school komt
● ze de aangeleverde informatie lezen (waaronder Info’s, Nieuwsflitsen en andere mails/informatie)
● ze belangstelling tonen voor de school en:
- aanwezig zijn bij het startgesprek
- naast het startgesprek nog minimaal 1 contactmoment per schooljaar hebben met de
groepsleerkracht(en) van hun kind(eren).
- aanwezig zijn bij de nieuwjaarsreceptie (indien mogelijk…., oppas en/of opa’s/oma’s zijn i.p.v.
ouders ook welkom).
- aanwezig zijn op informatieve momenten met een onderwijsinhoudelijk thema.
- aanwezig zijn bij de gesprekken in groep 7 en 8 m.b.t. de schoolkeuze voor het voortgezet onderwijs.
● ze belangstelling tonen voor het schoolwerk van hun kind en hun kind aanmoedigen
● ze regelmatig met hun kind over school praten en hem/haar een positieve schoolhouding
bijbrengen
● ze erop toezien (indien van toepassing) dat hun kind het huiswerk maakt
● ze tijdig en op de afgesproken wijze relevante informatie over hun kind doorgeven aan school
● ze erop toezien dat hun kind is toegerust om aan alle activiteiten op school mee kunnen doen
● ze hun kind stimuleren om deel te nemen aan de activiteiten die de school organiseert
● ze met respect over school praten en andere leerlingen, leerkrachten, overig personeel, andere
ouders en die ook serieus nemen
● ze altijd goed telefonisch bereikbaar zijn en een reservenummer doorgeven voor calamiteiten
Ter kennisneming ondertekenen a.u.b.
Naam ouder: ………………………………………

Naam ouder: ………………………………………

Handtekening: …………………………………….

Handtekening: …………………………………….

