
Welkom bij de 1e Denktank

Geniet van de thee en koffie



Hoe ziet de bijeenkomst eruit?

• Aanleiding van de denktank

• Wat gebeurt er met uw inbreng?

• Informatie over gesprekken voeren

• Stellingen – in gesprek – terugkoppeling

• Schoolplein (proces en plan)

• Uiterlijk 9.30 uur einde bijeenkomst



Aanleiding denktank

- Traject ouderbetrokkenheid
- Onderzoek wijst uit dat 

ouderbetrokkenheid een positief 
effect heeft op het functioneren 
van leerlingen (cognitief 
functioneren, sociaal functioneren, 
werkhouding) 

- Bordje aan de muur 



Ouders worden betrokken bij schoolbeleid

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.

• Ouderbetrokkenheidsgroep 

• Leerlingenraad

• Denktank



Wat gebeurt er met uw inbreng? 

• Tijdens de bijeenkomst gaat u met ouders en leerkrachten in gesprek. 

• We verzamelen ervaringen, tips en tops.

• U mag meedenken, school beslist. 

• De opbrengsten nemen we mee naar het team. 

• We bekijken wat we er wel en niet mee kunnen. 

• Er volgt een terugkoppeling in het Berghjournaal, zodat alle ouders 
worden geïnformeerd. 



Onderwerpen van vandaag

• Gesprekken op school

• Vernieuwen schoolplein



Gesprekken op school

• Wij vinden het belangrijk dat 
ouders en leerkrachten 
samenwerken in het belang van de 
ontwikkeling van het kind. 

• Het voeren van gesprekken met 
ouders is belangrijk om informatie 
uit te wisselen over de 
ontwikkeling van het kind. Een 
ouder wil graag weten hoe het op 
school gaat met zijn/ haar kind. 



Wanneer zijn de gesprekken op school?

- september: startgesprek
- november facultatief gesprek/    
adviesgesprekken groep 8
- februari: rapportgesprek
- mei: facultatief gesprek
- juni: facultatief gesprek



Kind bij het gesprek aanwezig

• Kernwaarden school: vertrouwen, betrokkenheid, creativiteit en 
verantwoordelijkheid. 

• Wij vinden het belangrijk dat kinderen medeverantwoordelijk zijn 
voor en betrokken zijn bij hun ontwikkeling. 

• Bij het startgesprek, het adviesgesprek groep 8 en het rapportgesprek 
zijn de kinderen van groep 4 t/m 8 aanwezig. 

• Bij facultatieve gesprekken is het vrijblijvend of het kind aanwezig is 
bij het gesprek.



Criteria m.b.t. gesprekken

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.



Stellingen 

• 5 minuten: schriftelijk individueel mening geven over de stellingen. 

• 10 minuten bespreken in 3 tallen. 
Bij ieder groepje sluit een lid van ouderbetrokkenheidsgroep aan. 

• Terugkoppeling

- 2 punten waarover het groepje tevreden is 
- de best bedachte verbetersuggestie



Drie stellingen

1. Er zijn voldoende gespreksmomenten gedurende het 

schooljaar.

2. In de gesprekken tussen leraren, leerlingen en ouders 

heeft iedereen zijn eigen actieve inbreng.

3. De tijdsduur van 10 minuten is voldoende. 



Opbrengsten stellingen

Tevreden over:

- Voldoende gesprekken gedurende 
het jaar

- Goede verdeling van de gesprekken 
over het schooljaar

- Mogelijkheid extra gesprekken

- Actieve inbreng alle personen

Verbetersuggestie:

- Kinderen voorbereiden op het 
gesprek (roadmap met leerdoelen 
van het schooljaar)

- Keuze 10/15 minuten

- Onverwachte boodschap in gesprek

- Ruimte rol ouder in het gesprek 
(gastheer/vrouw leerkracht)

- Eindgesprek- facultatief gesprek 
juni, andere naam? Terugblik op het 
jaar



Opbrengsten stellingen

Tevreden over: Verbetersuggestie:

- Informeren wanneer wel/ niet 
kinderen

- Aangeven welke  vraag ouders 
voor het gesprek hebben/ 
aangeven welk onderwerp de 
leerkracht aan de orde wil 
stellen. 



Schoolplein

• Proces

- Onderzoeken groene/ grijze schoolpleinen

- Sessie met ouders

- Leerlingen hebben input geleverd

- Ontwerpfase

- Subsidies aanvragen

- Actie organiseren





Schoolplein

• Eerste reactie ouders • Tips voor de realisatie van het 
schoolplein



Hartelijk dank voor uw komst! 


