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Inleiding 
Vanuit het ministerie van onderwijs is er de laatste jaren veel aandacht voor ouderbetrokkenheid. Met 

dit thema moeten scholen landelijk sterker op de kaart gezet worden en scholen verder op weg 
geholpen worden de samenwerking tussen school en ouder meer vorm te geven. Door meer en beter 

samen te werken moeten scholen en ouders de onderwijskansen, motivatie en leerprestaties van 

kinderen verder kunnen verhogen. Onderzoek toont aan dat wanneer ouders zich betrokken voelen bij 
de leerontwikkeling van hun kinderen, dit ook echt verschil maakt in de leerprestaties. Vanuit deze 

politieke stimulans, vanuit de huidige schoolsituatie en vanuit de overtuiging dat een gedegen beleid 
rondom ouderbetrokkenheid het schoolklimaat versterkt, werden we gemotiveerd om met dit thema 

aan de slag te gaan. 
 

 

Wat verstaan we onder ouderbetrokkenheid? 
Een goede afstemming (gezamenlijke verantwoordelijkheid) tussen thuis en school voor een optimale 

ontwikkeling van het kind. Ouders zijn betrokken en tonen interesse voor de ontwikkeling van hun 
kind en leveren daar een belangrijke bijdrage aan.  

 

Ouderbetrokkenheid beoogt: een betere wereld voor het kind, de ouders en de school. 
Ouderbetrokkenheid beoogt vooral een veilige sfeer en stimulerende leeromgeving voor het kind, 

zowel thuis als op school. 
 

Huidige situatie 
De Drift is een school met ongeveer 80 leerlingen. Een substantieel gedeelte van onze ouderpopulatie 

is gemiddeld tot hoog opgeleid. De Drift ervaart al jaren een goede samenwerking met ouders. Een 

betrokkenheid die al volop geworteld is in de schoolcultuur. Toch willen we blijven zoeken naar 
manieren om ouders te interesseren, hen te laten meepraten, meehelpen en meebeslissen. Dat maakt 

de praktijk op het gebied van ouderbetrokkenheid zeer divers en uitdagend. 
De manier waarop ouders participeren en betrokkenheid tonen stemt ons uiterst tevreden. Ouders 

participeren o.a. in schoolse activiteitencommissies, zorgen voor verkeersveiligheid, leveren een 

bijdrage aan de schoolkrant, versieren de school, enz. Deze extra hulp van ouders op onze 
basisschool is onmisbaar. Maar welke rol vervullen ouders, naast de activiteiten op onze school? 

Juist doordat de oudergeleding van onze school zo betrokken is, liggen er duidelijk kansen om het 
beleid rondom ouderbetrokkenheid efficiënt gestalte te geven. 

 
Wat doen we al aan ouderbetrokkenheid? 

 Contactdag 

 Informatieavond 

 Thema-avond 

 Informatievoorziening, zoals ouderbulletin, email berichten, schoolkrant 



 Open-deur beleid 

 Leesmoment groep 1 en 2 

 Computerouders groep 1 en 2 

 Werkgroepen ter voorbereiding op activiteiten; bazar, sint, kerst, schoolfeest, 

buitenspeelplaats, sportdag, schoolkrant, verkeer, oliebollen. 

 OV/MR/GMR 

 Werkstukken/boekbespreking 

 
Doel ouderbetrokkenheid 

Onze hoofddoelstelling sluit aan bij de hierboven beschreven definitie. Wij willen door beleid op te 
stellen rondom ouderbetrokkenheid een betere wereld creëren voor het kind, de ouders en de school. 

Wij willen dat hierdoor de veilige sfeer en de stimulerende leeromgeving voor het kind wordt 
geoptimaliseerd. We willen ouders succesvol betrekken, zodat leerlingen beter presteren als ouders en 

school samenwerken. Door middel van goed onderwijs en samenwerking, de kinderen in de 

gelegenheid te stellen eruit te halen wat erin zit. En meer! 
 

Subdoelen zijn:  
 een meer directe open communicatie tussen leerkrachten en ouders  

 een betere afstemming tussen pedagogische begeleiding thuis en op school  

 een breed draagvlak voor medezeggenschap  

 intensievere huiswerkbegeleiding door de ouders 

 assistentie van ouders in of rondom de klas   

 een open en levendig schoolklimaat, goede en positieve sfeer op school 

 

 

Visie ouderbetrokkenheid 
Onze school heeft een schoolplan waarin beschreven staat welke missie de school heeft en welke visie 

daar bij past. Daarbij wordt toegelicht hoe aangekeken wordt tegen mens (ontwikkeling), 
maatschappij (voorbereiding) en onderwijs (leren en didactiek).  

De Drift wil de kinderen goed voorbereiden op een complexe toekomst en om het beste uit de 
natuurlijke talenten te halen. Wij kunnen dat op een verantwoorde en inspirerende manier samen met 

ouders en leerkrachten realiseren. We leiden kinderen op voor banen die nu nog niet bestaan. We 

doen een groot beroep op het vakmanschap van leerkrachten die niet alleen kinderen voorbereiden 
voor testen en examens, maar ook voor een leven lang leren. Om je staande te houden in de 21ste 

eeuw, moeten leerlingen hebben geleerd hoe ze vasthoudend en vindingrijk kunnen zijn, fantasierijk 
en logisch denkend, zelfgedisciplineerd en zelfbewust, samenwerkend en leergierig zijn. Het is trainen 

van natuurlijke capaciteiten die iedereen in zich heeft. Vanuit dit perspectief kan leren tegenwoordig 

overal plaatsvinden en dat ‘school’ en ‘thuis’ elkaar kunnen helpen om dit leren te versterken. 
Ouderbetrokkenheid moet worden vergroot om samen duurzaam het beste uit ieder kind te halen! 

 
 

Alleen met een goede betrokkenheid van ouders bij de school komen we van goed tot excellent 
onderwijs. Voor de ontwikkeling van kinderen is het belangrijk dat ouders betrokken zijn bij de school. 

Samen kunnen ouders en school zorgen voor een veilige en stimulerende leeromgeving voor het kind.  

Door ouderbetrokkenheid planmatig te benaderen, zorgt een school er voor dat ouders een duidelijke 
en vaste plaats krijgen binnen de schoolgemeenschap. Bouwen aan een structureel en planmatig 

beleid op het gebied van ouderbetrokkenheid vraagt de inzet en betrokkenheid van alle geledingen 
van de school. Bij ouderactiviteiten op school zijn de ouders zowel ‘partner’ als ‘doelgroep’. De directie 

en het schoolteam geven de relatie en activiteiten met de ouders samen vorm. Het is daarom van 

essentieel belang dat het hele team meedenkt en zich gezamenlijk verantwoordelijk voelt voor deze 
activiteiten. Het team van De Drift en onze ouders beseffen dat we elkaar nodig hebben bij de 

opvoeding en het onderwijs. Voor een kind zijn ‘thuis’ en ‘school’ tenslotte ook niet strikt van elkaar 
gescheiden. Dat zelfde geldt of zou moeten gelden voor de ouders en de professionals op school. Zij 

hebben een gezamenlijk belang: zorgen voor optimale omstandigheden voor de ontwikkeling en het 

leren van kinderen. Leerkrachten zijn - soms tegen wil en dank – sinds jaar en dag medeopvoeders 
van de kinderen. Ouders op hun beurt ondersteunen de kinderen bij het leren en het welbevinden op 

school. Waar een positieve en frequente relatie tussen ouders en school bestaat, versterken en helpen 
zij elkaar. 



 

 
Wat willen wij bereiken 

 Effectieve relaties tussen leerkracht en ouder 

o Ouders moeten zich medeverantwoordelijk voelen voor de ontwikkeling van hun kind, 
op school. Het gaat niet om tijd. Ouderbetrokkenheid heeft een positief effect op de 

leerlingenprestaties. Ouders moeten interesse tonen voor de ontwikkeling van hun 

kind en daar een actieve bijdrage aanleveren. 
 Met ouders een persoonlijk doel bepalen en bereiken voor het kind 

o Het gaat om het unieke kind, in zijn of haar unieke omstandigheden met zijn of haar 

unieke behoeften. 
 Een doorgaande lijn gedurende 8 jaar met ouderbetrokkenheid 

 

 
Hoe geven wij invulling aan het begrip ouderbetrokkenheid 
 

Schooljaar 2011-2012 
Er zijn activiteiten opgesteld en georganiseerd: 

Dit schooljaar hebben we (met succes) twee nieuwe activiteiten uitgeprobeerd, waarmee we 
de ouderbetrokkenheid een nieuwe boost hebben gegeven. Praktijkgericht onderwijs en 

ouderparticipatie ineen. De eerste activiteit was de informatieavond aan het begin van het 
schooljaar, waarin leerlingen de ouders hebben geïnformeerd over het onderwijs, de 

organisatie en de afspraken waar het kind alle dagen mee in aanraking komt op De Drift.  

Later in het schooljaar werd een onderwijscafé, met als thema MEDIAWIJSHEID, gehouden 
voor de leerlingen en ouders van groep 7 en 8. De leerlingen hebben in presentaties 

laten zien aan ouders wat ze hebben geleerd over het thema. Ook ouders moesten 
opdrachten uitvoeren. 
Beide activiteiten zijn enorm goed door ouders bezocht. Bij beide activiteiten konden de 

kinderen laten zien waar ze mee bezig zijn geweest en vooral waar ze trots op zijn.  

 
Schooljaar 2012-2013 
Het initiatief en de meerwaarde van ouderbetrokkenheid is tijdens een teamoverleg 
besproken, er is een actieplan opgesteld en er is een brainstorm geweest.  

 

Er zijn activiteiten opgesteld en georganiseerd: 
Ouderbetrokkenheid thuis levert betere schoolprestaties op het gebied van Taal en Lezen. In 

elke groep zijn 3–ouderbetrokkenheids-taalactiviteiten georganiseerd, waarmee het 
onderwijsondersteunend gedrag van ouders werd gestimuleerd en een grotere binding tussen 

school en ouders ontstaat. 
Groep 1 en 2: voorleesmoment 08.20 / computerouders/gastsprekers/Flip de Beer 
Groep 3: informatiebrief Veilig leren lezen/iedereen hetzelfde voorleesboek mee naar huis/letterfeest 
Groep 4 t/m 8:boekbespreking/presentatie/huiswerkbegeleiding 

Schooljaar 2014-2015 
Dit schooljaar vinden er regelmatig gesprekken plaats tussen teamleden, oudervereniging en 

medezeggenschapsraad om beleid te formuleren en tot beleid te komen. Deze punten zijn 
onderbouwd en samengevoegd tot dit plan “ouderbetrokkenheid”. Het plan “ouderbetrokkenheid” is 

een levendig document, waarin te allen tijde toevoegingen en veranderingen kunnen worden 
aangebracht. 
 

Er worden activiteiten opgesteld en georganiseerd: 

De 3–ouderbetrokkenheids-activiteiten blijven bestaan en moeten een vast, jaarlijks 
terugkerend karakter krijgen. 

 

Vanuit de PLG ouderbetrokkenheid (dd. 21-10-2014) zijn we gekomen tot een aantal activiteiten die 

we op gaan zetten om de ouderbetrokkenheid te vergroten. In eerste instantie hebben de activiteiten 

vooral betrekking op taal/leesactiviteiten. Gaandeweg gaan we dit uitbreiden naar overige 
vakgebieden.  

 



 

Wat zijn onze plannen? 
 

Concept voorstellen 
 

Onderwerp 
INFOMATIEVOORZIENING 

 

SMART-
geformuleerd 

voorstel 

Doelstelling Wanneer 
bewerkstelligd 

Wie is verantwoordelijk 

Notulen Medezeggenschaps- 
Raad en Oudervereniging 
 

Op de schoolwebsite 
staat duidelijk 
aangegeven wat de 
functie is van de OV en 
MR. Zowel de OV als 
MR heeft een plaats op 
de website. De notulen 
van de 
bestuursvergadering 
worden op de site 
geplaatst.  

Ouders worden 
geïnformeerd. 

September 2015 Secretaris MR en Secretaris 
OV. 

Ouderavond / infoavond  Er wordt per schooljaar 
één ouderavond / 
informatieavond 
georganiseerd over een 
specifiek 
(vakinhoudelijk, 
groepsspecifiek of 
sociaal-emotioneel) 
onderwerp.  
 

Ouders worden 
geïnformeerd 
over bepaalde 
thema’s en 
onderwerpen 
die de 
betrokkenheid 
vergroten en de 
ontwikkeling 
van het kind 
verbeteren. 

Schooljaar  
2013/2014 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Directie en leerkrachten: in 
overleg worden geschikte 
onderwerpen voor 
ouderavonden vastgelegd. 
2. Leerkrachten: dragen 
verantwoording voor de 
inhoud van deze avonden. 
3. Ouders: zij nemen de 
verantwoording om 
ouderavonden te bezoeken. 
 

Schoolwebsite vernieuwen De schoolwebsite wordt 
vernieuwd. Deze wordt 
zo opgezet dat alle 
belangrijke informatie 
op de juiste plaatst 
goed te vinden is. 
Daarnaast komt er 
ruimte op de site om 
ouders middels 
nieuwsberichten te 
kunnen informeren over 
actuele ontwikkelingen 
op school en in de klas. 

Informatievoorzi
ening is actueel 
en eigentijds. 

Schooljaar 2015-
2016 

Directie/ICT ‘er/ Team/ 
bovenschoolse projectleider 
schoolwebsites 

     

Onderwerp 
BETROKKENHEID OUDERS / 

SCHOOL VERGROTEN 
 

SMART-
geformuleerd 

voorstel 

Doelstelling Wanneer 
bewerkstelligd 

Wie is verantwoordelijk 

Kijkochtend/Praktijkdemon- 
straties; Ouders uitnodigen om 
naar school te komen en een les 
in de klas mee te maken (soort 
open dag, inloop ochtend). 
 

 

Er wordt een opzet 
gemaakt. 

Ouders nemen 
kennis van de 
wijze waarop 
instructie aan de 
klas wordt 
gegeven. 

Schooljaar  
2014/2015 
 

Directie en team; plannen en 
organisatie 
Leerkracht: voorbereiden les 
volgens ADIM en Coöperatieve 
leervormen 

Gastles verzorgen 
 
 

Ouders verzorgen per 
jaargroep een gastles in 
een bepaalde groep 
m.b.t. een relevant 
onderwerp. 

Ouders voelen 
zich 
verantwoordelijk 
voor het 
onderwijs en 
tonen 
betrokkenheid 

Schooljaar  
2014/2015 
 
 
 
 
 
 
 

1.Ouders melden zich aan om 
een gastles te verzorgen en 
organiseren deze les. 
2. Via ouderbulletin brengen 
we dit punt onder de 
aandacht. 
Inventariseert hobby’s en 
interesses van ouders. 
 



 

Lampionnenshow 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ouders worden 
uitgenodigd om de 

lampionnenshow te 
bezoeken.  

Ouders 
ontmoeten 

elkaar 

Schooljaar  
2015/2016 

1. Directie en team:  
 

     

Onderwerp 
ONDERWIJSKWALITEIT 

VERHOGEN 
 

SMART-
geformuleerd 

voorstel 

Doelstelling Wanneer 
bewerkstelligd 

Wie is verantwoordelijk 

Huiswerkbeleid 1.Ouders krijgen inzage 
in het huiswerkbeleid 
dat op school gevoerd 
wordt. Dit beleidsstuk 
wordt in de schoolgids 
opgenomen.  
2.Tijdens de algemene 
informatieavonden aan 
het begin van ieder 
schooljaar informeren 
leerkrachten ouders 
over het huiswerkbeleid 
in betreffende groep. 
3.Ouders van 
bovenbouwgroepen 
worden door 
leerkrachten 
geïnformeerd over wijze 
waarop de leerlingen 
kunnen studeren. 

Door de 
samenwerking 
tussen ouders 
en school te 
optimaliseren op 
dit gebied 
worden de 
vaardigheden 
van leerlingen 
vergroot. 

Schooljaar  
2014/2015 
 

1.Directie: opstellen richtlijn 
2. Leerkrachten: ouders 
informeren tijdens algemene 
ouderavond.  
3. Ouders: reageren als ze 
vragen hebben over huiswerk.  

     

 
 

 

 


