
Criterium 6  

 

Leraren, leerlingen en ouders voelen zich samen verantwoordelijk, zijn aanspreekbaar en spreken 

respectvol met elkaar. 

 

Zo wordt er respectvol met elkaar gesproken zowel binnen als buiten de school. Voor leraren, 

leerlingen en ouders die buiten de groep dreigen te vallen voelt iedereen zich verantwoordelijk. 

 

Communicatie 

Duidelijk communiceren 

In de communicatie naar ouders geven we duidelijker aan wat we van hen verwachten en 

wat ze van ons kunnen verwachten. Om zo volledig en duidelijk mogelijk te zijn in de 

communicatie, toetsen we elk bericht of de volgende vragen zijn beantwoord: 

- Wat? (wat wil ik communiceren?) 

- Wie? (voor wie is het bedoeld?) 

- Waarom? (waarom ga ik dit communiceren?)’ 

Welke actie vragen we? 

 

Contact met de leerkracht 

Ouders ontvangen aan het begin van het jaar een kennismaking-infoblad over de groep + 

leerkracht. In het infoblad stelt de leerkracht zich voor en is meer te lezen over hoe de 

leerkracht wil samenwerken met ouders en op welk tijdstip van de week hij/zij aanspreekbaar 

is voor ouders. 

 

Ook is er voor de schoolbrede onderwerpen een communicatie jaarkalender waarin alle 

contactmomenten met ouders staan. Denk aan: 

- Nieuwjaarsreceptie onderbouw: informeel kennismaken + protocollen onder 

aandacht brengen. 

 

- Startgesprekken (verplicht gehele school) 

 

- Facultatieve oudergesprekken november (in overleg gehele school) 

 

- Workshopavond : verschillende thema’s voor ouders om uit te kiezen – informatieve 

bijeenkomst. 

 

- Oudergesprekken februari/ maart (verplicht gehele school) 

 

- Facultatieve oudergesprekken einde schooljaar (in overleg) 

 

 

Deze jaarplanning geeft inzicht/overzicht en biedt richting in te kiezen doelgroep(en) en in te 

zetten communicatiemiddelen per onderwerp/doelgroep. 

 

 

 

 

 

 

Weekbrief vs Direct Mail 

 

De weekbrief kent 2 onderdelen;  

Deel 1. Algemene informatie + kleine/ korte informatieve stukken. Gericht aan de ouders. 

Denk aan Voorleesontbijt en ANWB bezoek 

Deel 2. Informatie per groep, gericht en geschreven aan zowel kind als ouder om daarmee 

kind/ouder samen lezen te stimuleren. 



a. fun >tops&tips van afgelopen week, sfeer en anekdotes. 

b. praktisch> wat staat op de agenda per dag. Leerling krijgt vooraf inzicht in de week en de 

planning. 

 

2. Direct mail aan de ouders bevat belangrijke en/of meer uitgebreide informatie over oa.  

schoolbrede of SSBA brede onderwerpen. Direct mails zullen onderdeel zijn of worden 

toegevoegd aan de communicatie Jaarkalender. Maak voor opstellen van dit soort 

berichten ook gebruik van de 4 stappen onder duidelijk communiceren. 
 

Benaderbaarheid 

Ouderbetrokkenheid gaat over de samenwerking tussen leraren, leerlingen en ouders. Voor 

deze samenwerking zijn naast verantwoordelijkheid en respect ook afspraken van belang. 

Deze afspraken zijn verwerkt in oa in protocolen en de gedragcode. 

 

Om de benaderbaarheid en de samenwerking tussen team, ouders en leerlingen te 

bevorderen, zijn alle protocolen en gedragcodes op de website geplaatst, zijn deze 

onderdeel van de schoolgids en worden deze in div communicatiemomenten onder de 

aandacht gebracht. 

 

Leerkrachten lopen minimaal 2x per week met de kinderen mee naar buiten aan het einde 

van de schooldag, zodat ouders, leerlingen en leerkrachten ook daar open met elkaar in 

contact kunnen komen. 

 

De directeur loopt regelmatig om 11.55u of 13.10u buiten om met ouders in gesprek te gaan. 

 
 


