Afspraken ten aanzien ouderbetrokkenheid
Wat kunnen ouders van de school verwachten?










De school informeert ouders regelmatig over hoe hun kinderen zich ontwikkelen op school;
De school zorgt ervoor dat de leerlingen zich veilig en vertrouwd voelen op school, d.m.v. een goed
pedagogisch klimaat ‘Jij mag er zijn’;
De school werkt met een protocol onacceptabel gedrag het anti-pestbeleid is hier een onderdeel van;
De ouders kunnen naast de vaste ouder-kindgesprekken, altijd een afspraak maken met de leerkracht;
De ouders kunnen indien gewenst altijd een afspraak maken met de directie;
De school zal doen wat binnen haar mogelijkheden ligt om de leerlingen op een zo hoog mogelijk
niveau te laten functioneren;
De school besteedt extra zorg aan leerlingen die moeite hebben met de leerstof of die juist veel meer
aankunnen;
De school staat open voor ideeën en adviezen van ouders omtrent het verbeteren van de communicatie
en de schoolontwikkeling;
De school zal de afspraken ten aanzien van ouderbetrokkenheid nakomen.

Wat verwacht de school van ouders?
De school verwacht van ouders dat:
 Ze erop toezien dat hun kinderen op tijd op school zijn en voldoende uitgerust op school komen;
 Ze hun kind telefonisch afmelden voor 8.30 uur of via de mail voor 8.00 uur;
 Ze belangstelling tonen voor school en zoveel mogelijk aanwezig zijn op de informatieavonden en
ouder-kindgesprekken;
 Ze regelmatig met hun kinderen over school praten en hun een positieve schoolhouding bijbrengen;
 Ze, voor zover van toepassing, hun kinderen motiveren om hun huiswerk te maken;
 Ze bij problemen zo snel mogelijk contact opnemen met de groepsleerkracht;
 Ze ervoor zorgen dat de ‘schoolpleinverhalen’ zo snel mogelijk worden geverifieerd bij de betrokken
ouders, leerkrachten of directie;
 Ze de afspraken ten aanzien van ouderbetrokkenheid naleven.

Hoe werkt het in de praktijk?









Ouders zijn altijd welkom voor een vraag of gesprek. Mocht dit teveel tijd kosten, dan wordt er een
afspraak gemaakt.
In september starten we het schooljaar met de ‘nieuwjaarsreceptie’. De ouders mogen op de
eerste schooldag hun kind in de groep brengen. Vanaf 8.45 uur starten de lessen en is er in de hal
een lekker kopje koffie te verkrijgen.
In september hebben de groepen 0 en 3 een informatieavond voor ouders. De andere groepen
krijgen een a-4 informatieblad mee. De onderwijsontwikkelingen per groep wordt hierop
uitgelegd.
In september (contactweek 1)verwachten we alle ouders op het oudergesprek. De ouders vertellen
over hun kind en de leerkracht luistert. We willen via deze gesprekken een warme overdracht
creëren voor het kind. De verkorte oudervragenlijst fungeert als basis voor het gesprek en het
gespreksverslag kunt u terugvinden in ParnasSys.
Er verschijnt 2x per jaar een rapport(feb/juli). In februari bij het 1e rapport vindt het ouderkindgesprek plaats (contactweek 3). Vanaf groep 5 worden kinderen uitgenodigd om hierbij
aanwezig te zijn. De afspraken van het eerste gesprek en de M-toetsen van CITO zijn de basis van
het gesprek. Het gespreksverslag kunt u terugvinden in ParnasSys.













Gedurende het hele jaar kunt u uw kind volgen via ParnasSys. U ontvangt twee keer per jaar in
december (contactweek 2)en in juni (contactweek 4)een reminder om in ParnasSys te kijken naar
de ontwikkeling van uw kind. Bij zorg is er dan een mogelijkheid om een gesprek aan te vragen
met de leerkracht of de leerkracht nodigt u uit voor een gesprek. Deze twee contactweken zijn
vrijwillig.
Ook zullen er ouders zijn die vaker met de leerkracht in gesprek gaan omdat er meer afstemming
nodig is rondom hun kind. Met deze ouders worden individuele afspraken gemaakt. De IB-er is
hierbij aanwezig en zij organiseert ook de gesprekken tussen externe instanties en de ouders. De
IB’er leidt deze bijeenkomsten en maakt de verslagen die u kunt terugvinden in ParnasSys.
De ouders van de nieuwe kleuters krijgen 3 maanden voordat ze vier jaar worden een uitnodiging
voor een intakegesprek. Ouders vullen van te voren een uitgebreide vragenlijst in. Deze vragenlijst
moet ingeleverd zijn voor het intakegesprek. De nieuwe ouders hebben eerst een gesprekje van 15
minuten met de leerkracht en de IB-er en vervolgens een gesprekje van 15 minuten met de
directeur en onderbouwcoördinator.
De gesprekken van groep 8 verlopen niet synchroon i.v.m. de verwijzing naar het Voortgezet
Onderwijs (VO). De gesprekken zijn:
September: eerste adviesgesprek met de ouders en leerlingen met voorlopig advies;
Februari: tweede adviesgesprek met ouders en leerlingen met definitieve verwijzing;
Na de CITO: eventuele aanpassing van het advies bij hogere score.
Twee keer per jaar houdt de directeur ook ouder-gesprekken met een aantal ouders. In september
en februari worden deze ouders door haar uitgenodigd voor een contact-gesprek. Per schooljaar
worden er telkens andere ouders uitgenodigd om de tips en tops van de organisatie te bespreken.
Een huisbezoek is niet standaard. Groepsleerkrachten kunnen zelf om een huisbezoek aanvragen.
Ouders kunnen om een huisbezoek aanvragen. En bij speciale gelegenheden als een geboorte of
ziekte vindt er altijd een huisbezoek plaats door de betreffende leerkrachten of MT.

Borgen
Het MT en het leerteam Ouderbetrokkenheid zorgen en borgen naast de bovenstaande activiteiten ook de
volgende activiteiten:
o

een jaarlijks aangepaste schoolgids met allerlei praktische informatie (zie website);

o

een regelmatig verschijnende nieuwsbrief;

o

een actuele website:www.vanamerongenschool.nl en actuele berichten op Twitter en
Facebook;

o

een open ochtend èn bedankochtend met koffie;

o

voorleesochtend opa’s en oma’s voor de onderbouw;

o

een ouderpanel, zij komen 5 keer per jaar bij elkaar;

o

vier afwisselende thema-avonden: kanjertraining, huiswerkbegeleiding, Bieb op school en
mediawijsheid.

We hopen met de bovenstaande afspraken een school te zijn waar u als ouders ook mag ervaren dat ú er mag
zijn!

