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Betrokkenen
Beginsituatie In 2014-2015 is gestart met een werkgroep Ouderparticipatie en zijn koffie-ochtenden
ingepland. De hoop was dat op deze manier ouders meer betrokken konden worden bij de
plannen en ontwikkeling van school. Helaas heeft dat niet het gewenste effect opgeleverd.
We hebben beleidsstukken van andere scholen gezien hoe je ouders actief kunt betrekken
bij school en in het bijzonder bij de ontwikkeling van de eigen kinderen.
Doel Ouders nauw betrekken bij de ontwikkeling van hun eigen kind(eren), mee laten denken in
de juist aanpak op school (onderwijsbehoeften) en inzicht krijgen in de leerstijlen die bij het
kind horen. Op die manier hopen we beter te kunnen aansluiten bij de belevingswereld van
het kind, de onderwijsbehoefte, het leer- en werkniveau. Tevens beogen we hiermee dat
ouders nauwer betrokken zijn. Een nauwere betrokkenheid levert positievere resultaten en
meer betrokkenheid en eigenheid van de lessen bij de kinderen op.
Antwoord geven op de vraag of onze ouders voldoende betrokken worden bij school. Deze
vraag is tweeledig; Of school vindt dat het voldoende samenwerking betreft en of ouders
vinden dat ze voldoende betrokken worden bij de ontwikkeling van hun kind en de
ontwikkeling van school, alsmede het mee mogen participeren in het geheel.
Aanpak - We starten in augustus 2015 met een digitaal portfolio, waarbij ouders en kinderen van
thuis uit kunnen inzien wat kinderen aan producten maken.
- Ouders blijven nauw betrokken middels bestaande werkgroepen en worden uitgenodigd
daar actief aan deel te nemen.
- In 2015-2016 gaan we nadenken hoe oudergesprekken anders vorm gegeven kunnen
worden. We denken dan aan luistergesprekken, ambitiegesprekken en
evaluatiegesprekken i.p.v. de huidige 10-minutengesprekken n.a.v. de rapporten. Het
streven is om in schooljaar 2016-2017 hier daadwerkelijk mee te starten met ouders. en in
2017-2018 deze lijn door te trekken door de kinderen ook mee te laten praten tijdens deze
gesprekken.
- Opstellen van een Ouderparticipatiebeleidsplan zoals ook De Hoeksteen te
Zevenbergschenhoek dat heeft. Dit dient gerealiseerd te zijn in juli 2017.
- Middels vragenlijsten onder de ouders en de teamleden screenen of er voldoende
draagvlak en ruimte is als ouder.En of die behoefte afgestemd is op de behoefte van de
school.
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