ONDERWIJS
MAAK JE
SAMEN
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Geef ouders maandelijks tips
mee die zij thuis kunnen toepassen.
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Formuleer een heldere
visie op ouderbetrokkenheid
en ouderverbondenheid.
Stel vanuit de organisatie gezamenlijke waarden vast. Tussen

Uit onderzoek blijkt dat met name de betrokkenheid van ouder naar kind een grote

het bestuur, directie, leraren en ouders is het belangrijk dat je

bijdrage levert aan de ontwikkeling en het leersucces van kinderen. Als ouders thuis

een gevoel van noodzaak kunt creëren rondom educatief

extra met hun kind bezig zijn (voorlezen, gesprekjes voeren, samen informatie zoeken

partnerschap.

voor een project), in aansluiting op wat het kind op (voor)school doet, heeft dit een
positief eﬀect op de leerresultaten.
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Organiseer wekelijks een spel- of
activiteiteninloop in alle groepen.
In de groep kunnen boeken, spelletjes en ontwikkelingsmaterialen klaar
staan en de ouder voert samen met het
kind een activiteit uit bij de start van de
dag. Kinderen hebben hierdoor de kans om
te laten zien waar ze mee bezig zijn en

(thema)bijeenkomst over een onderwerp dat

ontwikkeling. Hierdoor creëer je een

onderwerpen.

interactieve bijeenkomst, waarbij ouders een
eigen bijdrage leveren en informatie krijgen
over hun rol en positie.

Ervaringen en
verhalen van de
school delen via
social media.
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Steeds meer scholen plaatsen elke twee
weken een berichtje op Twitter over de
dingen die gebeurd zijn op school. Het
blijkt een functioneel communicatiemiddel te zijn dat ouders waarderen.
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Organiseer ook eens sámen met ouders een

betrekking heeft op opvoeding en

ouders blijven op de hoogte van actuele
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Organiseer jaarlijks
met ouders een
bewustwordingsbijeenkomst.

Stel binnen het
teams de vraag:
Welke contacten
willen wij met
ouders?
Het is vaak lastig om ouderbetrokkenheid
goed van de grond te krijgen. Begin eerst
bij je eigen team en praat eens met elkaar

Start een nulmeting
op jouw school over
hoe ouderbetrokkenheid op dit moment
wordt ervaren (door
ouders en teamleden).

over eﬀectieve school-ouder relaties en de
vertaling daarvan naar ouders.
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Door deze analyse krijg je als school inzicht in de eigen
relatie met de ouders en kun je conclusies formuleren over
de randvoorwaarden waar nog aan gewerkt moet worden.
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Het omgekeerde tienminuten
gesprek.
Ouders hebben vaak het gevoel dat zij tijdens een tienminutengesprek veel informatie van de leerkracht krijgen. Probeer eens het
gesprek om te draaien: zorg voor een open startvraag, zodat ouders
kunnen vertellen over hun kind. Neem dit als uitgangspunt voor het

Luister naar de ouders door middel van
jaarlijkse panelgesprekken.
Door het voeren van panelgesprekken geef je als school het signaal af dat ouders ook
de mogelijkheid hebben om te vertellen wat er goed gaat en waar nog kansen liggen.
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verloop van het gesprek.

Illustrated with love at

ons creatief buro

Nodig ouders eens uit bij een
thema-opening of -afsluiting.
Ouders voelen zich welkom op de school wanneer zij
uitgenodigd worden voor een thema- opening en/of afsluiting
waarbij kinderen een activiteit uitvoeren.

