
Ouderbetrokkenheid RKBS De Kiem  
 

 

Wat is ouderbetrokkenheid 3.0 

 

Ouders en school werken voortdurend samen om het leren en de gezonde ontwikkeling van 

leerlingen te ondersteunen, zowel thuis als op school. Zij zoeken gezamenlijk naar nieuwe 

inzichten die bijdragen aan goed onderwijs en aan de ontplooiing van elk kind. 

 

 

Ouderbetrokkenheid 1.0 

De school zendt informatie naar ouders. Hierbij gaat het om eenzijdige 

communicatie waarbij de school het moment, de vorm en de inhoud van de 

informatie bepaalt. 

 

 

Ouderbetrokkenheid 2.0 

De school zendt informatie naar de ouders en de ouders kunnen informatie 

terugzenden. Hierbij hoeft geen sprake te zijn van werkelijk contact. De 

informatie is een verzameling van tweezijdig zenden, zonder dat er sprake is 

van samenwerking. 

 

 

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. 

 

 

 

Ouderbetrokkenheid sluit aan bij de visie van De Kiem: 

 

RKBS De Kiem is een krachtige basisschool door samenwerking met alle lagen. 

Dit laten wij zien in kindkracht, ouderkracht, leerkracht en daadkracht, wat samen zorgt voor 

kiemkracht. 

 

Toelichting op de visie: 

 

Kindkracht; staat voor de mogelijkheden die het kind van zichzelf heeft, aangevuld met de 

competenties die wij mee kunnen geven. Het verwijst ook naar het 

partnerschap met Kindkracht.  

 

Ouderkracht; staat voor de kennis over het kind en de betrokkenheid bij het leerproces. Thuis 

gaat het leren door en ondersteunen ouders hun kinderen waar nodig. 

 

Leerkracht; staat voor krachtig leren en verwijst naar competenties van kinderen en 

leerkrachten.  

 

Daadkracht; staat voor een school met energie en dynamiek.  

 

Kiemkracht; staat voor de vertaling van het logo van de school. Het kind wordt aan ons 

toevertrouwd en brengt in potentie veel mee. Wij bieden de veilige  en 

uitdagende leeromgeving om te ontkiemen; om te worden, wie zij in aanleg 

zijn. Voor het vervolg geven wij het kind kiemkracht mee, om met 

zelfvertrouwen, kennis en kunde een goede start te maken in het 

vervolgonderwijs. 

 

 

Waarom een ouderbetrokkenheidstraject? Wat is het einddoel? 

 

Certificering ouderbetrokkenheid 3.0 voor RKBS De Kiem.  

Met het certificaat willen we laten zien wat ons uitgangspunt is: Een krachtige samenwerking 

tussen school, ouders en de kinderen, ten behoeve van de ontwikkeling van de kinderen. 

 



 
Doel regiegroep ouderbetrokkenheid 

 

De Regiegroep heeft als taak ouders en school in beweging te brengen zodat hun gedeelde 

visie op ouderbetrokkenheid zichtbaar wordt in hun gedrag. In de Regiegroep denken ouders 

en school samen na hoe aanbevelingen om de samenwerking tussen school en ouders te 

versterken, omgezet kunnen worden in concrete acties en afspraken. De Regiegroep gaat 

hierbij uit van de aanbevelingen van het CPS (adviesbureau voor onderwijs), school en ouders. 

De Regiegroep staat naast de medezeggenschapsraad  (MR) van de school. Acties en 

afspraken maken, doet de Regiegroep zelf. Gaat het om beleid, dan adviseert de Regiegroep 

de MR. In de Regiegroep zitten de volgende leerkrachten: Karin Schouten (voorzitter), Fabiola 

Bakker en Dorien Opdam en als ouders nemen deel Patricia Lek, Sander van Drongelen, Loes 

Verdel, Viola Akerboom en Keetie van der Torren. 

 

 

Stappen van 1.0 naar 3.0 

 

Stap 1: Van informeren naar samenwerken. 

Ouders en school worden bewust van de toegevoegde waarde van een goede 

ouderbetrokkenheid en het bijbehorende gedrag. 

 

Stap 2: Vormgeven van samenwerking.  

Het uitwerken van de ideeën die verzameld zijn tijdens de samenwerkingsdag. Deze ideeën 

komen vanuit school, vanuit ouders en vanuit CPS.  

 

Stap 3: De school is gecertificeerd. 

We zijn gecertificeerd als ouderbetrokkenheid 3.0 school.  

 

 
  



10 criteria waaraan voldaan moet zijn om het certificaat ouderbetrokkenheid 3.0 te ontvangen: 

 

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 alle medewerkers van de school is de visie op 

ouderbetrokkenheid zichtbaar.  

 

2. De school laat zien dat leraren, leerlingen en ouders actief betrokken worden bij het 

schoolbeleid. Bijvoorbeeld door middel van panelgesprekken met ouders, een leerlingenraad, 

een brainstorm tussen leraren, leerlingen en hun ouders over een bepaald beleidsthema, 

enzovoort. Leraren, leerlingen en ouders weten wat er met hun inbreng gebeurt.  

 

3. Op school is aan alles te merken dat leraren, leerlingen en ouders welkom zijn op school.  

 

4. Ouders en leraren werken voortdurend samen om het leren en een gezonde ontwikkeling van 

leerlingen te ondersteunen, zowel thuis als op school.  

 

5. Gesprekken tussen leraren, leerlingen en ouders worden vanuit gelijkwaardigheid gevoerd. 

Iedereen heeft zijn eigen actieve inbreng. Leerlingen zijn zoveel mogelijk bij alle gesprekken 

aanwezig. De plaatsen waar gesprekken worden gevoerd zijn voor iedereen comfortabel en 

gelijkwaardig en er is voldoende tijd voor alle deelnemers.  

 

6. Leraren, leerlingen en ouders voelen zich verantwoordelijk voor elkaar en zijn daarop 

aanspreekbaar. Zo wordt er respectvol over elkaar gesproken zowel binnen als buiten de school. 

Voor leraren, leerlingen en ouders die buiten de groep dreigen te vallen voelt iedereen zich 

verantwoordelijk.  

 

7. Het leerlingendossier is toegankelijk voor leraren en ouders. Ouders worden uitgenodigd 

informatie toe te voegen.  

 

8. De school laat zien open te staan voor verbetersuggesties en gaat op een transparante 

manier om met klachten. Iedereen kan zien welke (officieel) gemelde klachten er zijn en wat er 

met deze klachten gebeurt. Natuurlijk worden privacy regels hierbij in acht genomen.  

 

9. De opkomst bij verplichte bijeenkomsten met ouders en leraren (en leerlingen) is > 80%. De 

mate van verantwoordelijkheid, betrokkenheid en samenwerking komt onder meer tot uiting in 

dit criterium.  

 

10. Wetten en schoolregels worden door de school actief en helder duidelijk gemaakt en door 

iedereen nageleefd (zoals leerplicht, ouderbijdrage, omgangsregels, enzovoort). De school 

heeft het basisarrangement van de inspectie. 

 

 

 

 

 


