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Visie ouderbetrokkenheid en – communicatie 
Voor het goede verloop van het onderwijs is ouderbetrokkenheid van een nauwelijks te 
overschatten belang. In de opvoeding van kinderen is immers sprake van een gedeelde 
verantwoordelijkheid: Ouders zijn de eerstverantwoordelijken voor de opvoeding van hun 
kinderen en tevens ervaringsdeskundigen. De school is eerst en vooral een 
onderwijsinstituut en dient professioneel te handelen. Alleen wanneer ouders en school ieder 
vanuit hun eigen verantwoordelijkheid gezamenlijk optrekken en de krachten bundelen, kan 
er sprake zijn van een evenwichtige opvoeding.  
 
Meeleven van ouders heeft een uitermate positieve invloed op de gehele persoonlijke 
ontwikkeling van kinderen. Wereldwijd onderzoek heeft uitgewezen dat 80% van het 
uiteindelijke schoolrendement wordt bepaald door thuisfactoren zoals ouderbetrokkenheid. 
Het stimuleren van een goede huiswerkhouding, ondersteuning en assistentie daarbij als ook 
toezicht op het maken en leren van huiswerk en de daaraan bestede tijd is van directe 
invloed op het behaalde resultaat. Onze school werkt vanuit het principe dat ouders hun 
verantwoordelijkheid op dit terrein verstaan en nemen.  
 
De ouders hebben dus informatie van school nodig om hun kinderen te kunnen begeleiden 
op een wijze die aansluit bij de pedagogische en onderwijskundige praktijk van de school. 
Wij willen ouders op een adequate manier voorzien van informatie over de ontwikkeling van 
hun kind.  
Het omgekeerde is ook van belang: De school kan een kind effectiever begeleiden als ze 
beschikt over relevante informatie van de ouders. We willen de ervaringskennis van ouders 
planmatig betrekken in het onderwijs.  
Deze afstemming tussen school en ouders wordt bereikt door regelmatig met hen te spreken 
over het welbevinden en de ontwikkeling van hun kind. 
 
Dat doen wij op twee manieren: 

1. Geplande gesprekken volgens een vast format. De gesprekkencyclus wordt vanuit 
bovenstaande visie vastgesteld. Deze contacten zijn vooral van invloed op de 
ontwikkeling van het kind op langere termijn. 

2. Incidentele contacten op initiatief van de leerkracht of de ouders naar aanleiding van 
een voorval, actueel leerresultaat of dergelijke. Deze contacten zijn vooral op korte 
termijn van invloed.  

 
Visie kindgesprekken 
Kinderen zijn de personen waar de school eigenlijk om draait. Alle inspanningen van 
onderwijsgevenden, ouders en andere betrokkenen zijn gericht op hun ontwikkeling. Er wordt 
binnen de school tijdens diverse overlegmomenten veel over de kinderen gesproken. Dat is 
uiterst waardevol. Daarnaast vinden wij het van belang om ook rechtstreeks met de kinderen 
te spreken. Zij weten immers vaak zelf het beste wat er in hen omgaat en wat hun dagelijkse 
beleving van het schoolleven stempelt. Die informatie is voor leerkrachten van belang. 
Daarom spreken leerkrachten tijdens informele momenten, groepsgesprekken, pleinwacht en 
dergelijke regelmatig met hun leerlingen. Om ieder kind de gelegenheid te geven in 
vertrouwen met de leerkracht te kunnen spreken kiezen we ervoor om vanaf groep 4 jaarlijks 
ook momenten te plannen waarop alle kinderen bij toerbeurt een individueel gesprek met de 
leerkracht hebben.  
 
Verbinding: oudergesprekken en kindgesprekken 
Wanneer zowel de ouder- als de kindgesprekken op een planmatige wijze worden gehouden 
beschikt de school over waardevolle informatie uit de eerste hand. Dit zal de ontwikkeling 
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van het kind ten goede komen. Immers, er zal meer duidelijkheid ontstaan over de 
verhouding van het kind ten opzichte van de leerstof, de leerkracht, de medeleerlingen en de 
gehele schoolbeleving. Hier kan de dagelijkse schoolsituatie door de leerkrachten (binnen 
onze mogelijkheden) op afgestemd worden. Tevens kan de informatie vanuit de 
schoolomgeving thuis worden ingezet bij de opvoeding en begeleiding door de ouders. 
 
De gesprekken met ouders en kinderen vullen elkaar aan. In de eerste plaats is er een 
verschil in beleving. Een kind beleeft de werkelijkheid anders dan een ouder. Ook vanuit de 
ontwikkeling van het kind geredeneerd is er sprake van aanvulling: jongere kinderen kunnen 
hun beleving naar een leerkracht minder goed verwoorden dan oudere kinderen. Op jonge 
leeftijd is dus een sterkere aanvullende rol van ouders nodig in de communicatie met school. 

 
Planning oudergesprekken / kindgesprekken met doelen 2020-2021 

 

Datum / tijd  Wat Bijzonderheden 

Begin cursusjaar, voor de 
herfstvakantie 

Kindgesprekken  Groep 1-3 onder schooltijd de andere 
kinderen max. 10 minuten na schooltijd. 
Kennismaking met de leerling m.b.v. 
format ‘Voorbereiding kindgesprekken’.  

 
Doel kindgesprekken: 
Persoonlijke kennismaking tussen het kind en de leerkracht. Leerkracht leidt het gesprek 
volgens vast format. Leerkracht luistert vooral, brengt onderwijsbehoeften in kaart en stelt 
samen met het kind ontwikkelingsperspectieven en ondersteuningsbehoeften vast. De 
leerkracht spreekt positieve verwachtingen uit. Belangrijke informatie wordt vastgelegd in 
ParnasSys. 
 

10 en 15 september 2020 10-minuten gesprekken met 
ouders 

Kennismakingsgesprek m.b.v. format 
‘voorbereiding kennismakingsgesprek 
ouders’. 

 
Doel oudergesprek: 
Ouders geven actuele informatie over het kind door aan de leerkracht. Voorafgaand aan het 
gesprek wordt door de school een voorbereidingsformulier aan de ouders verstrekt, dat zij 
invullen en tijdens het gesprek raadplegen. Leerkracht luistert vooral, leidt het gesprek 
volgens vastgesteld format. De bedoeling is dat samen met de ouders de 
onderwijsbehoeften in kaart worden gebracht. De onderwijsbehoeften zijn de zaken die het 
kind nodig heeft om goed tot leren te komen. In het voorbereidingsformulier van de ouders 
gaat vraag 6 hierover. Verder is kennismaking met de leerkracht van belang. Belangrijke 
informatie wordt vastgelegd in ParnasSys. 
 

5 november 2020 
4 februari 2021 
29 april 2021 
3 juni 2021 

Spreekuur  Facultatief 

 
Doel spreekuren: 
Contactmoment over de leervorderingen en het welbevinden van de kinderen. Ouders 
kunnen zich hiervoor inschrijven. Leerkrachten kunnen, indien nodig, ouders hiervoor 
uitnodigen. 
 

Tussen de herfstvakantie en 
voorjaarsvakantie 

Ouderbezoeken Groep 1 en 2: alle leerlingen worden 
bezocht. 
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Groep 3-8: volgens een opgesteld 
rooster. Ieder gezin wordt door 1 
leerkracht per jaar bezocht. 

 
Doel ouderbezoek: 
(thuis)sfeer proeven, tijdsduur: ong. een half uur / drie kwartier. 

 

9 en 18 maart 2021 10-min. gesprekken met 
ouders groep 0 t/m 7 

Rapporten mee naar huis op 28 feb. / 
bespreken van resultaten CITO M-
ronde. 

 
Doel oudergesprek: 
In februari is het eerste rapport uitgereikt. Leerkracht geeft tijdens dit gesprek informatie aan 
ouders over de voortgang, toetsresultaten, etc. De ouders krijgen de gelegenheid om vragen 
te stellen en actuele informatie over hun kind door te geven. 
Belangrijke informatie wordt vastgelegd in ParnasSys 

 

Februari / maart 2021 Kindgesprekken  Groep 1-3 onder schooltijd de andere 
kinderen max. 10 minuten na schooltijd.  

 
Doel kindgesprek: 
De leerkracht en het kind geven (positieve) feedback over de ontwikkeling van het afgelopen 
halfjaar. Belangrijke informatie wordt vastgelegd in het leerlingvolgsysteem ParnasSys. 

 

Begin maart 2021 Gesprekken ouders groep 8 Verwijzing Voortgezet Onderwijs 

 
Doel oudergesprek: 
Leerkracht informeert en bespreekt de overgang naar het VO en het schooladvies. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Voor alle genoemde data geldt: Deo Volente 


