Memo
Ouderbetrokkenheid

Ouders zijn belangrijk op onze school. Het is van belang dat u vertrouwen heeft in de school;
uiteindelijk neemt de school een gedeelte van de taak om de kinderen te vormen van u over.
Daarvoor is het van grote betekenis voor de ouders te weten hoe er met de leerlingen wordt gewerkt
en hoe de resultaten zijn. Daarom wordt er veel waarde gehecht aan de mogelijkheid voor ouders
om contact te hebben met de school en te weten wat er op school gebeurt. Ieder kind, iedere
leerling, heeft recht op een goede samenwerking tussen school en ouders. Ouderbetrokkenheid is
een samenwerking tussen ouders en school waarin wij vanuit een gezamenlijke verantwoordelijkheid
werken aan de ontwikkeling van uw kind.
Samenwerken moet
Op een banier in de kuil van De Eshoek staat ‘De Eshoek, daar waar leren van en aan elkaar gewoon
is…’ Dat betekent dat er in alle lagen; leerling-leerling, ouder-ouder, leerkracht-leerkracht, leerlingouder, leerling-leerkracht, ouder-leerkracht, een sterke samenwerking moet bestaan, anders kan je
niet leren van elkaar. Samen maken we die Eshoek. En dat is precies waar Ouderbetrokkenheid om
draait: We voelen ons in deze school verantwoordelijk voor elkaar. De gelijkwaardigheid tussen
school, ouders en kinderen staat voorop.
Contacten met ouders
Er zijn verschillende vormen van ouderbetrokkenheid. De Eshoek voert het beleid
Ouderbetrokkenheid 3.0; De school en de ouders delen en zoeken samen naar nieuwe informatie
met een voor beide partijen helder doel: de ontwikkeling van het kind, de leerling. School en ouders
hebben elkaar nodig voor succesvol onderwijs!
Ouderbetrokkenheid 3.0 is een concept dat scholen en ouders helpt om effectief samen te werken.
Een school mag zich Ouderbetrokkenheid 3.0-school noemen als ze voldoet aan 10 criteria waarin de
gezamenlijke verantwoordelijkheid voor het kind de rode draad is. De Eshoek streeft niet naar
certificaten en hoeft geen criteria te behalen en daarbij lijstjes af te vinken. We willen alleen met
ouders-leerlingen-leerkrachten samenwerken en een goede relatie opbouwen. Dat komt onder
andere tot uiting in een aantal gemeenschappelijke activiteiten, daarmee voldoen we ruimschoots
aan 10 criteria.
Constructief communiceren met ouders is een belangrijk uitgangspunt van De Eshoek. Een goede
communicatie tussen school en ouders zorgt er voor dat kinderen zich beter ontwikkelen (het
sociaal-emotioneel functioneren, de werkhouding en de schoolprestaties nemen toe). Kinderen leren
beter en gaan met meer plezier naar school wanneer ouders zich gewaardeerd voelen door de school
en betrokken voelen bij de school. Persoonlijk contact tussen de leerkracht en de ouders is hierbij
cruciaal. Ouders die vragen stellen, zijn betrokken bij hun kind. We stellen opbouwende kritiek van
ouders op prijs. We kunnen ons voordeel doen met een “gratis advies” van ouders. Er zijn daarom
veel mogelijkheden om met de school in contact te komen.
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Klasse visite
Wij spreken gedurende het schooljaar geregeld met ouders. Allereerst is dat de Klasse visite, waarin
de leerkracht en kinderen de ouders aan de start van het schooljaar uitnodigen om te laten zien hoe
er in de klas wordt gewerkt, te vertellen over de werkwijze van de verschillende vakken, lesmaterialen te bekijken en elkaar over afspraken te informeren. Natuurlijk is er gelegenheid tot het stellen
van vragen. De data worden vermeld op het jaarrooster.
Startgesprek
Na de visites in de klas vindt het startgesprek plaats. Het doel van dit gesprek is erop gericht dat de
school vooral van de ouder informatie wil ontvangen. Deze startgesprekken zijn voor de kinderen uit
groep 1 t/m 7. Groep 8 voert het startgesprek in oktober, gecombineerd met het eerste adviesgesprek.
Individueel gespreksarrangement
Op basis van de ontwikkelingsbehoefte van de leerling vinden individuele gespreksarrangementen
plaats tussen school en ouders. Het doel van dit gesprek is efficiënt op maat samenwerken op basis
van de behoeften van het kind. Zowel door de ouders als leerkracht kan informatie worden gegeven.
Samen worden de meningen (beelden) over de situatie van het kind afgestemd. De leerkracht en de
ouder(s) denken met elkaar mee. Uiteindelijk wordt er gewerkt aan overeenstemming over de
aanpak (door school en/of ouders); de ouders en leerkracht beslissen met elkaar. Er worden
afspraken gemaakt over de aanpak op school en (eventueel) thuis. De leerkracht en de ouders geven
gezamenlijk vorm aan de uitvoering. Ouders en leerkracht plannen na het startgesprek samen een
afspraak.
Adviesgesprekken voortgezet onderwijs
Voor de ouders en leerlingen van de groepen 8 zijn er een aantal vastgestelde contactmomenten,
verdeeld over het schooljaar, waarop wij samen in gesprek gaan over het advies voortgezet
onderwijs. De periodes van de gesprekken staan vermeld op het jaarrooster.
Huisbezoek
Leerkrachten komen op verzoek of in bijzondere situaties op huisbezoek.
Afspraak maken
Natuurlijk blijft het mogelijk buiten deze contacten om afspraken met de leerkracht te maken,
wanneer u behoefte heeft aan nadere informatie van uw kind op school, of omdat er in het gezin
gebeurtenissen zijn voorgevallen waarvan de leerkracht op de hoogte moet worden gesteld. Ook kan
de leerkracht u uitnodigen voor een extra gesprek. We willen u er op wijzen dat alle gesprekken die
plaatsvinden tussen u en de leerkracht en/of interne begeleider genoteerd worden in ons
administratiesysteem. Dit doen we om de informatie van de leerling compleet te houden én voor de
overdracht naar de volgende leerkracht(en).
Schoolgids
Elk jaar ontvangt u deze schoolgids via de website. De ontwikkelingen binnen de school worden
herschreven en de nieuwe gegevens voor het komende schooljaar worden op een rij gezet.
Schoolplannen
Het schoolplan is het belangrijkste beleidsdocument van de school waarin de school de
beleidsvoornemens voor vier jaar (periode 2015-2019) beschrijft. De grote lijnen en de geplande
ontwikkelingen van de school worden duidelijk uiteengezet, waardoor de visie van de school over
goed onderwijs naar de dagelijkse praktijk vertaald wordt. Het schoolplan is opgebouwd uit
hoofdstukken. Aan het eind van elk hoofdstuk volgt een paragraaf met daarin de beleidsvoornemens
genoemd. Het is voornamelijk bedoeld om het onderwijskundig beleid, het personeelsbeleid en het
beleid met betrekking tot het bewaken en het verbeteren van de kwaliteit van het onderwijs te
beschrijven en vast te stellen. Het schoolplan staat vermeld op de website.
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Website
Op de website van De Eshoek staat een grote verzameling informatie. U vindt hier alle
schoolinformatie, nieuwsberichten, richtlijnen, protocollen, evenementen en verslagen van
activiteiten. U vindt onze site op: www.eshoek.nl
Nieuwsbrief
Daarnaast ontvangt u rondom de eerste schooldag van elke maand een bericht als de nieuwsbrief op
de website is geplaatst. In de nieuwsbrief staan de mededelingen voor de desbetreffende maand. De
schoolleiding stelt de nieuwsbrief samen. Over de inhoud van de nieuwsbrief zijn afspraken met de
MR gemaakt en vastgesteld in een richtlijn.
Mijnschoolinfo.nl
Voor het schooloudercontact werken wij met MijnSchoolinfo, het schooloudercontactportaal. Alle
communicatie met ouders loopt hierdoor via de website, een computer, een smartphone of een
tablet. Mijnschoolinfo is ontstaan uit de gedachte dat de communicatie tussen school en ouders met
gebruik van hedendaagse middelen, beter en efficiënter kan. De kracht van Mijnschoolinfo is de
eenvoud van het communiceren met de ouders en krachtige manier waarop de ouders terug kunnen
reageren. Of het nu gaat om gerichte mailings, persoonlijke berichten, een adres op zoeken van een
klasgenoot, korte enquêtes, delen van agenda’s of het plannen van oudergesprekken, het kan
allemaal via Mijnschoolinfo. Voor ouders betekent het gebruik van Mijnschoolinfo dat alle
schoolinformatie van hun kind of kinderen altijd inzichtelijk is en dat u een actieve rol speelt in de
planning van bepaalde schoolprocessen. Na inschrijving ontvangt u de eerste mail waarin meer
informatie staat over hoe u zich kunt aanmelden voor Mijnschoolinfo.
‘De schoolfabriek!’
Dit boek wordt uitgeleend aan nieuwe gezinnen voor groep 1. Wanneer de kleuter naar school gaat,
krijgt het leven als ouder een nieuwe dimensie. Uw kind krijgt speelafspraakjes, wordt in razend
tempo groot en komt thuis met allerlei leuke, nieuwe, maar ook vieze woorden. Als ouder staat u
ook opeens dagelijks op het schoolplein en moet u zich redden tussen al die andere vaders en
moeders. Alles wat u als ouder wilt weten over de bassischool staat in De schoolfabriek!
Ervaringsverhalen van een andere ouders, adviezen & tips van verschillende deskundigen én de
verhalen van BN’ers.
Ouderpanel
De school roept een ouderpanel bijeen als er behoefte bestaat aan een open gesprek tussen een
vertegenwoordiging van de school en een groep ouders over het onderwijs op school. Ouders
worden uitgenodigd deel te nemen op basis van vrijwilligheid. De onderwerpen van dit gesprek
kunnen variëren en zullen vóór aanvang van de bijeenkomst middels een agenda worden aangereikt.
Het ouderpanel komt op verzoek bijeen. Uitspraken, afspraken of verslag worden altijd gedeeld met
alle ouders. Met het ouderpanel willen we de betrokkenheid van ouders bij de school en het
onderwijs vergroten en daar waar mogelijk komen tot verbeteringen van het onderwijs dat gegeven
wordt. Tevens geeft het de gelegenheid om verheldering te geven over de keuzes die de school
maakt, heeft gemaakt of wil maken. Ook kunnen we peilen wat er onder ouders leeft, hoe gedacht
wordt over……(klankbord). Het ouderpanel heeft geen beslissingsbevoegdheid. Het ouderpanel is een
extra overlegvorm naast de OR en MR. Echter het ouderpanel is steeds wisselend van samenstelling
in tegenstelling tot de OR en MR.
Daarnaast houdt de MR zich naast schoolbeleid ook bezig met bestuursbeleid en houdt de OR zich
bezig met praktische en onderwijsondersteunende taken. De OR is de meest directe achterban van
de MR, die inbreng hebben in het schoolbeleid.
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Leerlingenraad
De Eshoek heeft een leerlingenraad. In een leerlingenraad zitten kinderen die gekozen zijn door hun
eigen klas, uit de groepen 5 t/m 8. Het zijn leerlingen die graag namens hun klas allerlei zaken willen
bespreken. Zo weten we wat de kinderen van onze school belangrijk vinden. Dat betekent dat zij de
belangrijke rol hebben om erachter te komen wat er leeft op school en wat iedereen graag ziet
gebeuren. Deze zaken kunnen ze bespreken in vergaderingen van de leerlingenraad. De
leerlingenraad beschikt over een eigen budget.
Overige betrokkenheid ouders
We vinden het belangrijk dat u daadwerkelijk betrokken bent bij de ontwikkelingen op onze school.
Wij proberen u goed te informeren, maar ook actief te betrekken bij de school. U kunt op
verschillende manieren meepraten en activiteiten helpen organiseren, zoals schoolreisjes en
festiviteiten, iets komen vertellen over uw werk of hobby of hand- en spandiensten verrichten.
Voor een deel worden dit soort zaken op een informele manier geregeld, maar er zijn ook formele
manieren waarop u betrokken kunt worden bij de school:
 door lid te zijn van de ouderraad
 door lid te zijn van de medezeggenschapsraad
 door deel uit te maken van de werkgroep verkeersveiligheid
 door hulp te bieden bij het luizenopsporingsteam

Tot slot
Ouderbetrokkenheid 3.0 levert veel op. Een anti-pestprogramma is bij ons aanwezig, maar wordt
amper toegepast. Elke dag zorgen we voor elkaar, dat is ons uitgangspunt. Er is veel saamhorigheid,
kinderen voelen zich gezien en veilig. Dat wil niet zeggen dat er bij ons niet gepest wordt, maar het is
ons gezamenlijke probleem en we lossen het zo snel mogelijk samen op. Dat zorgt er ook voor dat
kinderen beter kunnen leren. We scoren bovengemiddeld met onze leerprestaties.
We nemen zowel ouders als leerlingen serieus en willen dat ze een lage drempel ervaren om naar
ons toe te komen. Tijdens de tevredenheidsonderzoeken checken we of dat zo is.
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