Inleiding
In onze visie op ouders hebben we het volgende geformuleerd:
 De school ziet ouders als partner in de opvoeding en begeleiding van de
kinderen en betrekt ouders daarom bij haar activiteiten.
 De school streeft naar een zo hoog mogelijke betrokkenheid van de ouders.
 Ouders krijgen inzicht in de actuele resultaten van hun kind(eren) op zowel
sociaal-emotioneel als cognitief gebied.
 Op het ouderportaal stellen wij als school informatie beschikbaar voor ouders.
 Ouders staan achter de christelijke waarden en normen van de school.
 Het is belangrijk dat de school problemen binnen het gezin kent, zodat we
daar op een goede manier op kunnen reageren (in het belang van het kind).
 Ouders hebben weet van en erkennen de schoolafspraken.
Optimaal onderwijs geven kunnen wij alleen met de ouders samen. Hoe meer
betrokkenheid er is van de ouders, des te hoger de resultaten van de kinderen zijn,
zo blijkt uit onderzoeken. Ouderparticipatie is geen vanzelfsprekendheid. Ouders zien
de school vaak als enige verantwoordelijke. Terwijl opvoeding en onderwijs toch echt
een taak is van de ouders en de school samen! Binnen het kader van
Handelingsgericht werken van de school, willen wij hier blijvend extra aandacht aan
blijven besteden.
Ouderbetrokkenheid willen wij dan ook omschrijven als een actieve betrokkenheid
van ouders met het onderwijs van hun kinderen. Ook de inbreng van de ouders in het
onderwijs is een belangrijk onderdeel. Dat ouders ook thuis aandacht geven aan
alles wat het kind meemaakt is vanzelfsprekend voor het kind van groot belang en
zien we als een onderdeel van de ouderbetrokkenheid.

Contacten met ouders
Actieve ouderbetrokkenheid kan zich uiten op verschillende terreinen.
De contacten tussen ouders en school over het individuele kind kunnen zowel
schriftelijk als mondeling zijn.
 Allereerst kunnen ouders met de leerkracht van hun kind praten.
Als u graag een gesprek met de leerkracht wilt, kunt u een afspraak maken
met de leerkracht na schooltijd. Natuurlijk kan het initiatief ook uitgaan van de
leerkracht als hij/zij de ouders op school wil spreken.
 Aan het begin van ieder schooljaar krijgen alle kinderen een “Schoolgids” en
een “Bronnenboekje” met alle belangrijke informatie die ouders gedurende het
schooljaar nodig hebben. Voorbeelden zijn: klassenverdeling, vakanties,
activiteitenplanning, psalmenlijst etc.
 Ouders kunnen voor allerlei informatie over de school terecht op de website
http://debron.shsveenendaal.nl/
 Ouders worden van (belangrijke) zaken die op school spelen op de hoogte
gehouden via een maandelijkse nieuwsbrief.
Hierin staan belangrijke data, verjaardagen van kinderen en leerkrachten,
klasseninformatie, een Bijbeltekst en informatie over de op handen zijnde
activiteiten. Deze nieuwsbrief gaat via de mail.
 Tussentijds kunnen ouders op de hoogte gebracht worden via brieven van
leerkrachten of directie. Dit gaat zoveel mogelijk via de mail.
 Aan het begin van elk schooljaar is er een informatieavond voor alle ouders in
de groepen van hun kind (eren). Leerkrachten leggen in dit uur uit wat er het
schooljaar van de kinderen en de ouders verwacht wordt.
 In november en maart is er een inloopweek op school voor de ouders van de
kinderen in alle groepen, te zijner tijd ontvangt u informatie over hoe deze
week eruit zal zien.
 Elke dag is er een open inloop in groep 1 en 2. Dit is tot kwart voor 9. Op
dinsdag en donderdagmorgen is er ook een open inloop voor ouders in groep
3 en 4. Ook deze inloop duurt tot kwart voor 9.
 Drie keer per jaar is er een 10-minutengesprek. De leerkrachten bespreken
samen met de ouders de leerresultaten en eventuele andere belangrijke
zaken.

 Huisbezoeken door leerkrachten zijn vanzelfsprekend. Zij vinden het belangrijk
om de ouders in de huiselijke omgeving te spreken en om de thuissituatie te
bekijken. Tevens is dit een extra contactmoment voor de ouders.
 Eén keer in de vier jaar worden ouders gevraagd deel te nemen aan het
oudertevredenheidsonderzoek. Na dit onderzoek is er een ouderavond om de
resultaten te bespreken.
 Vanaf het schooljaar 2014/2015 werken we met een “ouderpanel”. Een aantal
betrokken ouders kunnen mee participeren in een “ouderpanel”. Deze ouders
krijgen 1 of 2 keer per jaar een vragenlijst die ze in moeten vullen. Na het
invullen van deze vragenlijst wordt er een moment gepland om deze met de
directie te bespreken.
 Aan het einde van elk jaar krijgen ouders een document over de
verantwoording van ons onderwijs. Hierin staat beschreven welke cursussen
de leerkrachten hebben gevolgd en hoe het staat met de ontwikkelingen van
de school en de kinderen.
 Iedere groep heeft een groepsouder. Deze ouder regelt allerlei activiteiten
voor de leerkracht (zoals bijvoorbeeld genoeg ouders bij een excursie,
schoonmaakavond..)
 Bij een nieuw thema worden de ouders van groep 1 en 2 geïnformeerd via de
mail over het wel en wee in de groep. Kinderen die net op school zijn vertellen
vaak nog niet zoveel thuis. Op deze manier weten ouders wat er in de groep
leeft. Daarnaast vertellen we daarin ook over welk thema we werken, welke
materialen we zoeken voor knutselwerkjes etc. Deze mail wordt ook als brief
op de site gezet.
 Op het ouderportaal stellen wij informatie beschikbaar voor ouders. Ouders
hebben toegang tot de jaarkalender met alle vakanties en vrije dagen,
individuele persoonsgegevens van hun eigen kind, het digitaal rapport, de
methodetoetsen, de afspraken die gemaakt zijn met de ouders, de
handelingsplannen van de kinderen en het verzuim van de kinderen.
We streven, bij informatieavonden, contactavonden, vieringen op school en
inloopdagen naar een ouderbetrokkenheid van minimaal 90 % aanwezigheid.
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