Criterium 1:
De school heeft met ouders een heldere visie op samenwerking geformuleerd. Uit alle
informatie van de school aan ouders blijkt hoe belangrijk de school het samenwerken met
ouders vindt. Ook in het gedrag van de medewerkers van de school is de visie op
ouderbetrokkenheid zichtbaar.

Wanneer scholen goed samenwerken met ouders, ontwikkelen leerlingen zich over het algemeen
beter. In een school waar ouders, leerlingen en leraren elkaar kennen is het gezelliger en veiliger en
dat brengt ontspanning met zich mee waarin kinderen makkelijker leren. Daarnaast leren kinderen
meer wanneer ouders en school samenwerken aan de schoolontwikkeling van het kind. Wanneer
ouders thuis ook interesse tonen in de thema’s die we op school behandelen, gaat het leren thuis
door. En twee zien altijd meer dan één, dus vinden we het belangrijk zo nu en dan onze ervaringen
met uw kind op school naast uw ervaringen van thuis te delen. Het uiteindelijke doel is voor ons een
optimale ontwikkeling van onze leerlingen wat betreft het leren, maar ook wat betreft de sociale
omgang met andere kinderen en volwassenen. Tenslotte zijn we ons bewust van de voorbeeldrol die
we als volwassenen (ouders en leraren) spelen en willen we samen optrekken in de normen en
waarden die we kinderen aanleren, omdat we sterker overkomen als ouders en school op één lijn
zitten.
Wat betekent dit voor wat ouders en school van elkaar mogen verwachten?
Wij vinden het belangrijk om ouders goed op de hoogte te houden van de ontwikkeling van
kinderen. Als wij het vermoeden hebben dat er iets bijzonders met uw kind is, nemen we direct
contact op om erover te praten met u als ouder. We verwachten van u dat u hetzelfde doet. Als uw
kind zich verveelt op school, of duidelijk te veel op de tenen moet lopen, of er speelt iets anders wat
de ontwikkeling op school beïnvloedt, willen wij daar graag snel met u over in gesprek. Dus zoek
contact met de juf of meester van uw kind en maak een afspraak als er iets is waarover u ons wilt
spreken. We houden van directe communicatie en korte lijnen!
Als u niet tevreden bent over iets wat wij op school doen, is het verstandig dat niet uitvoerig met uw
kind te bespreken (want dat zou zijn/haar motivatie negatief kunnen beïnvloeden). Kom vooral naar
school en laten we samen het gesprek aangaan op zoek naar een goede oplossing.
We hopen dat u als ouder echt geïnteresseerd bent in wat uw kind allemaal leert op school. Het is
voor uw kind leuk als u het laat vertellen wat het allemaal al kan en wanneer u trots bent op uw kind.
We weten ook dat het ene kind veel vertelt over school en de ander heel weinig.
We hopen dat u uw kind regelmatig voorleest. Dat stimuleert de taalontwikkeling.
Soms vragen we ouders om wat extra te oefenen met hun kind. Natuurlijk geven we daar graag
uitleg bij. En als u een tip heeft aan ons, over hoe we uw kind nog beter kunnen helpen op school,
laat het ons weten.
We bieden en verwachten samenwerking. U mag erop rekenen dat wij u betrekken bij vragen over
de ontwikkeling van uw kind. We vinden betrokkenheid, openheid en respect hele belangrijke
kernwaarden, en we staan open voor een kritische blik, omdat iedereen daar van kan leren.
Wat onze schoolregels betreft die vindt u in de nieuwsbrief.

