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Inleiding 
Contact met ouders is erg belangrijk en wordt door leerkrachten ervaren als een positieve bijdrage voor de 
ontwikkeling van het kind. Contact is op veel verschillende manieren mogelijk en dient enerzijds voor het informeren 
van ouders en anderzijds voor het gezamenlijk optrekken voor de ontwikkeling van het kind. Een belangrijk aspect 
bij de ontwikkeling van het kind is ‘goed ouderschap’, waarbij het gaat om opvoedkundige aspecten als op tijd naar 
bed gaan, op tijd (en na ontbijt) op school komen.  
 

 
Doel 
Het doel van een goede communicatie is meerledig: 

• Overbrengen van informatie m.b.t. praktische algemene zaken en algemene onderwijsinhoudelijke zaken 

• Open en transparant communiceren: verwachtingen over taken en rollen op elkaar afstemmen, opvattingen 

kunnen per ouder verschillen. 

• Veel informatie geven over het onderwijs en de ontwikkeling van het eigen kind. 

• Ouders uitnodigen om gericht met specifieke vragen en verzoeken hun kind te helpen. Dit verhoogt het 

zelfvertrouwen van ouders. 

• Positieve houding laten zien t.o.v. ouderbetrokkenheid: goed op de hoogte zijn van de thuissituatie. 

• Realistisch zijn in verwachtingen: te hoge verwachtingen kunnen leiden tot overvraging, bij te lage 

verwachtingen ouders voelen zich niet serieus genomen. 

 
Afspraken 
 
Binnen onze school communiceren we op de volgende wijze: 

• POS nieuws voor de ouders (1x per maand) 

• Website 

• Schoolgids/jaarkalender (jaarlijks) 

• Kennismakingsgesprekken (jaarlijks in september) 

• Voortgangsgesprekken (in november) 

• Rapportgesprekken (in maart en eventueel in juni) 

• Bij het halen en brengen (dagelijks) 

• Op afspraak 

• SchouderCom 

• Informatieavonden (jaarlijks in groep 8) 

• Huisbezoeken (niet standaard voor ieder kind) 

o Bij veelvuldig verzuim brengt een MT-lid en/of leerkracht een bezoek aan huis af. 

o Als de leerkracht extra informatie noodzakelijk acht in het welzijn van het kind en een huisbezoek 

hiervoor het juiste middel acht. 

o Indien ouders aangeven dat het kind thuis wel bepaalde doelen m.b.t. het onderwijs laat zien en op 

school niet. 

o Er signalen zijn van een onveilige thuissituatie 

 
Informatie aan de ouders/verzorgers 
Deze kwaliteitskaart is beschikbaar op de website van de school. 
 



  

 


