
Ouderbetrokkenheid 

Onderstaande afspraken zijn tot stand gekomen na overleg met ouders en de MR. Dit is een levend 

document, in de zin dat veranderingen m.b.t. communicatiemiddelen of nieuwe wensen bijvoorbeeld 

van invloed zijn op de afspraken. 

1. De leerkracht is het aanspreekpunt vanuit school voor ouders; 

 

2. De jaarplanner is digitaal via Social Schools beschikbaar; 

 

3. Er zijn 4 geplande contactmomenten (de 10-minutengesprekken). Deze momenten zijn 

vastgelegd in de jaarplanner (meestal in september, november, maart en juni); 

o Ouders en leerkrachten bereiden het gesprek voor; 

o Vanaf groep 3 verwachten we dat de leerling ook aanwezig is bij de gesprekken (samen 

met ouders); 

 

4. Er zijn ongeplande contactmomenten gedurende het hele jaar. Zowel ouders als leerkracht(en) 

kunnen altijd een afspraak maken op de momenten dat er behoefte naar is;  

 

5. Er zijn minimaal 3 inloopochtenden waar kinderen hun ouders hun werk en knutsels kunnen 

laten zien. De inloopochtenden staan vermeld in de jaarplanner; 

 

6. Er is een Vreedzame schooldag bestemd voor ouders en opa’s en oma’s. De datum is vastgelegd 

in de jaarplanner; 

 

7. We nodigen ouders nadrukkelijk van harte uit een gastles te geven over hun werk of hobby 

gekoppeld aan het projectonderwerp. Ouders krijgen aan het begin van het jaar een overzicht 

van de projecten dat betreffende schooljaar; 

 

8. Voor de allerjongsten hebben we de VIP-pas. Deze pas is voor onze Very Important Peuters. Als 

een nieuwe leerling voor groep 1 is aangemeld, dan kan het kind vanaf 5 maanden voor het 

moment dat het 4 jaar wordt meedoen aan zogenaamde VIP-activiteiten. De VIP-activiteiten 

staan vermeld op onze website; 

 

9. Elk jaar organiseren we een thema-avond voor alle ouders. De datum en tijd staat in de 

jaarplanner; 

 

10. Ongeveer elke 4 weken krijgen alle ouders het ‘vergeet-me-nietje’ van de school met daarin 

informatie over allerlei onderwerpen; 

 

11. Gebruik social schools: 

 

1. De leerkracht(en) stuurt maximaal 2 berichtjes via social schools over de bezigheden die 

week in de groep (waaronder ook foto’s en filmpjes); 

2. Als er een schoolactiviteit plaatsvindt waar we over willen communiceren met meer 

groepen, dan wordt er vanuit de werkgroep (taak) naar de betreffende groepen een appje 

gestuurd gestuurd (bijvoorbeeld: kinderboekenweek is geopend: er wordt 1 appje gestuurd 

naar alle ouders hierover vanuit de werkgroep en niet door elke LK een eigen appje); 



3. Ongeveer 1x per maand (1e of 2e week van de maand) krijgt u het Vergeetmenietje; 

4. Mocht er een ‘noodgeval’ zijn (weersbericht code rood, etc.), dan kan er een extra appje 

worden gestuurd. 


