
Criterium 4 

 

Ouders en leraren werken voortdurend samen om het leren en de ontwikkeling van 

leerlingen te ondersteunen, zowel thuis als op school. 

 

Uitgangspunt voor samenwerking is gelijkwaardig contact tussen leraar en 

ouders/verzorgers. 

 

 

Weekbrief 

In de weekbrief staat heldere informatie over de verwachting. Wat je thuis kunt 

voorbereiden aan lesstof. Is werk verplicht of vrijblijvend, dat moet helder zijn. Als er 

geen actie verwacht wordt, staat dat ook vermeld. En hoe kunnen ouders hun 

kind erbij helpen? 

Belangrijke data al vroeg in weekbrief vermelden. 

Contact tussen leerkracht en ouders 

Begin van het schooljaar vinden de startgesprekken plaats. Professionele kennis 

van het onderwijs en kennis over het kind worden samengebracht, verwachtingen 

worden uitgesproken.  

Van te voren ouders goed informeren wat het doel van het startgesprek is. ‘Kennis 

maken, passend bij de ontwikkeling van de leerling (die altijd tussentijds zijn aan te 

passen)’ evt. van tevoren vragen/bespreekpunten toesturen. 

Wens is om leerlingen deel te laten nemen aan gesprekken. Leraren hebben 

aangegeven hierin geschoold te willen worden. Gestart wordt bij de bovenbouw, 

er zijn al adviesgesprekken gevoerd met leerlingen erbij (groep 8) 

Startpakket en nieuwjaarsreceptie 

Tijdens de start van het jaar ontvangen ouders een start informatie pakket met 

daarin: 

- Infoblad met praktische informatie + afspraken (zie criterium 6) 

We starten het schooljaar met een nieuwjaarsreceptie voor alle groepen. Een 

moment om elkaar (kind, ouder en school) in een informele setting te ontmoeten 

en kennis te maken. 

App + informatiefilmpjes 

Ouders en leraren stemmen samen af wat er in de klas aan de orde komt en wat 

ouders thuis kunnen doen om hun kind te ondersteunen.  

Momenteel wordt gekeken naar een app (bijvoorbeeld ‘Schoudercom’ =school 

ouder communicatie). Dit wordt een middel hiervoor. Per klas is er dan een 

groepsapp waarin informatie komt te staan.  

Idee is om informatiefilmpjes te maken, met een link in de weekbrief/ website. 

Leerdoelenblad 

Per groep worden per periode de leerdoelen verstuurd. 
 


