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De basisvoorwaarden onderwijsondersteunend gedrag
Ouders voelen zich welkom op school 

Een vriendelijke houding en ontvangst is essentieel. Ook een goede praktische organisatie (van de school/peuterspeelzaal als geheel)
draagt bij aan een welkom gevoel. Ouders merken: hier wordt op mij gerekend. 

Ouders weten wat ze kunnen doen

• weten wat er van je verwacht wordt; 

• het gevoel hebben dat ook te kunnen; 

• het idee hebben dat het zinvol en leuk is voor je kind en voor jou. 

Ouders kennen en vertrouwen de leerkracht 

Ouders waarderen het zeer als hun kind gekend en gewaardeerd wordt. Een goed contact tussen leidsters/leerkrachten en ouders is ook 
van belang voor later 

Ouders en leerkrachten werken samen aan de ontwikkeling van de kinderen

Er is geen eenrichtingsverkeer, maar informatie-uitwisseling en dialoog. Ouders worden uitgenodigd hun ervaringsdeskundigheid in te
brengen. 



Ouders voelen zich welkom op school 

Een vriendelijke houding en ontvangst is essentieel. Ook een goede praktische organisatie (van de school/peuterspeelzaal als geheel) 
draagt bij aan een welkom gevoel. Ouders merken: hier wordt op mij gerekend. 

• Er staat altijd iemand bij de deur als de schooldag gaat starten, om iedereen 
welkom te heten

• Leerkrachten staan bij de klassendeur om iedereen welkom te heten

• Koffie-inloop

• Directie-inloop

• Oudercursussen: opvoedparty’s, Ouders in Actie, Nederlandse taal etc.

• Themabijeenkomsten: Onwijze Moeders



Ouders weten wat ze kunnen doen
weten wat er van je verwacht wordt; 
het gevoel hebben dat ook te kunnen; 
het idee hebben dat het zinvol en leuk is voor je kind en voor jou. 

• Leerkrachtpresentaties per groep per vak: begrijpend lezen, rekenen en spelling

• Klassenouders

• Luizenpluizers

• Meegaan met uitjes

• MR

• Overblijfmoeders

• Vrijwilligers 6+

• Reken- en Taaltassen: start eind september

• Themabijeenkomsten



Themabijeenkomsten

• Donderdag 6 september: Ouder & Kind Academie 
Valentijn(OKA-V)

• Dinsdag 11 september: Lekker Fit

• Donderdag 13 september: Stichting MeeDoen
(ouderbijdrage)

• Donderdag 20 september: Handelingsgericht werken

• Maandag 8 oktober : Begrijpend lezen (algemeen)

• Donderdag 18 oktober: Kindercoach

• Woensdag 31 oktober: Gedrag is een vak

• Donderdag 15 november: Spelend leren

• Donderdag 6 december: VO-voorlichting

• Woensdag 12 december: Rekenen (algemeen)

• Donderdag 17 januari: Spreekbeurten

• Maandag 28 januari: Woordenschat

• Woensdag 13 februari: PPO (passend onderwijs)

• Donderdag 28 maart: Cito-eindtoets

• Woensdag 3 april: Cultuurweek

• Maandag 8 april: Spelling (algemeen)

• Woensdag 10 april: Diëtiste

• Donderdag 16 mei: Citotoetsen

• Maandag 17 juni: Ouderpresentatie (actueel onderwerp)

• Donderdag 11 juli: Vakantiedip



Presentaties door groepsleerkrachten

• Begrijpend lezen: Van maandag 24 september t/m vrijdag 5 oktober

• Rekenen: Van maandag 19 november t/m vrijdag 30 november

• Spelling: Van maandag 11 t/m vrijdag 22 maart

Nog in te plannen: Logo3000 bijeenkomsten 



Ouders kennen en vertrouwen de leerkracht 

Ouders waarderen het zeer als hun kind gekend en gewaardeerd wordt. Een goed contact tussen leidsters/leerkrachten en ouders is ook van belang voor later

• Nieuwjaarsreceptie

• Kennismakingsgesprekken

• Parro

• Inloop in de klas van 8.15u tot 8.30u met begintaak

• Gast in de klas



Ouders en leerkrachten werken samen aan de ontwikkeling van de kinderen

Er is geen eenrichtingsverkeer, maar informatie-uitwisseling en dialoog. Ouders worden uitgenodigd hun ervaringsdeskundigheid in te brengen. 

• Kennismakingsgesprekken

• Voortgang- en rapportgesprekken

• Prive-gesprekken via Parro

• Samenwerking met interne begeleiding en kindercoach & 

• SMW, PPO, logopedie, dietist, Speel-o-theek, CJG

• SportSchool010, Taal voor Mekaar



Inhoud themabijeenkomsten

• Informatie???

• Workshops???

• Materialen bekijken???

• Proefles???

• Rol leerlingen???

• Andere ideeën…


