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Onderdeel 1, van school naar de thuissituatie                                                Rianne/Caroline 
Ouders/verzorgers weten wat er op school speelt met het doel de krachten van ouders en leerkrachten te 

bundelen en te versterken. Enkele voorbeelden: ouders zijn op de hoogte van de centrale thema’s, regels 

van de school, de focuspunten van de school, de ontwikkelingsdoelen van de kinderen etc. Overkoepelende 

vraag hierbij is: “Vinden ouders het van belang om over deze informatie te beschikken? “ 

 

Hieronder volgen de stellingen en ervaringen die met elkaar besproken zijn. 

De stellingen zijn besproken aan de hand van het placematmodel. 

De tafelgenoten (ouders) bevinden zich rondom een tafel, met de placemat [zie het model onderaan de pagina] in het 

midden. Nadat de stelling is geformuleerd kiest ieder een hoek van de placemat en noteert daarin zijn bevindingen. Daarop 

bekijken en bespreken de tafelgenoten met elkaar wat er zoal is opgeschreven. Daarna focussen de gesprekspartners zich op 

de overeenkomsten en deze noteren ze in de binnen cirkel.  

Stelling 1: “Wij vinden 2 keer een tien minuten gesprekje in het jaar voldoende, omdat ….. “ 

De ervaringen behorend bij stelling 1: Het is kind afhankelijk hoeveel oudergesprekken er gevoerd moeten 

worden per jaar. Ouders geven aan het heel waardevol te vinden om een gesprek te hebben met de leerkracht; 

met elkaar informatie delen en winnen. In het gesprek wordt ook benoemd dat tien minuten erg kort zijn. 

Stelling 2: “Wij vinden het belangrijk dat de school dezelfde visie en methodiek hanteert voor sociaal – 

emotioneel gedrag, omdat…..” 

De ervaringen behorend bij stelling 2: Een lijn hierin is duidelijk voor het kind, immers beide groepen grote 

invloed op het kind. Natuurlijk zijn er verschillen, maar deze mogen niet te ver uitelkaar liggen wat betreft 

normen en waarden. 

Stelling 3: “Wij zien meerwaarde om een sub-groepje kinderen extra didactisch te begeleiden onder schooltijd, 

omdat………” * Voorwaarde is dat de methodiek bekend is voor ouders en de materialen klaar liggen. 

De ervaringen behorend bij stelling 3:  Ouders zien meerwaarde. Zowel voor de kinderen leerzaam als voor de 

ouders (op de hoogte van de doelen). Extra oefentijd voor leerlingen. Voorwaardes zijn hier noodzakelijk. 

Stelling 4: “Wij vinden het prettig om te communiceren via de SkoZApp i.p.v. een email, een briefje in de tas 

etc, omdat……..” 

De ervaringen behorend bij stelling 4: De voorkeuren zijn divers. 

 

Stelling 5: “Het is belangrijk voor ons om te weten welk thema centraal staat in de school en of groep van mijn 

kind, omdat…..” 

De ervaringen behorend bij stelling 5: Heel waardevol om te weten over welk thema de groep werkt. Ouders 

geven aan het fijn te vinden om met hun zoon/dochter te spreken over schoolthema’s; gespreksstof. 

 

 

 

 

 

                                                                                          Placematmodel 
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Onderdeel 2, Communicatie van huis naar school             

Maj-Britt/Christ (Teun afwezig) 
De leraar/school weet wat er thuis speelt. Hoe komt belangrijke informatie over mijn kind die voor de leraar 
van belang is op school? 
 
Stellingen: 

- Ik weet welke informatie over mijn kind 
voor mijn juf/meester belangrijk is. 
 

- Wat heeft de leerkracht eraan om deze 
informatie te weten en wat doet de 
leerkracht ermee? 
 

- Ik vind het fijn als de leerkracht meedenkt 
over de opvoeding van mijn kind. 

 
Werkvorm:    de barometer 
 
 
Schaalverdeling 
1.0 Eenzijdig informeren 
2.0 Informatie uitwisselen 
3.0 Meedenken, meebeslissen en meedoen in het onderwijs van uw kind 
 
 
In 3 rondes hebben we over bovenstaande stellingen gesproken. Als eerste mochten de ouders op een eigen 
barometer aangeven, hoe ze de communicatie van huis naar school ervoeren. Opvallend positief werd meteen 
zichtbaar door de barometers, dat we gemiddeld genomen zitten op het niveau 2,5.  
Vervolgens werden deze ervaringen met elkaar gedeeld en besproken. 

- Ouders houden er rekening mee dat leerkrachten het erg druk hebben, waardoor ze lang wachten 
alvorens naar de leerkracht te gaan om iets te bespreken. Terwijl de leerkrachten ervan uitgaan, dat 
ouders weten, dat ze altijd aan mogen kloppen, dit een vanzelfsprekendheid vinden. Dit zou voor 
ouders meer bekendheid mogen krijgen. 

- Het is ‘waardevol’ om belangrijke informatie van thuis met school te delen. Te denken valt aan 
gezondheid, spanningen thuis, ziekte of verlies opa/oma, maar ook van huisdieren. Het is belangrijk 
dat een kind zich ‘veilig’ en ‘geborgen’ voelt.  

- De belangrijke informatie die ouders en leerkrachten met elkaar delen, hebben meestal betrekking op 
de brede ontwikkeling. 

- Tijdens gesprekken met leerkrachten mogen leerkrachten doorvragen. Meestal wordt de vraag door 
leerkrachten gesteld of er ‘iets’ besproken moet worden. Door directe vragen te stellen, als ‘speelt er 
iets thuis’, worden die belangrijke onderwerpen eerder verteld. 

- Ouders zouden naast de informatieavond ook graag een kijkje in de klas willen nemen. Ouders zijn 
geïnteresseerd in het onderwijsaanbod en op welke manier dat aangeboden wordt. 

Zowel de gele, blauwe en groene groepen gaven bij de gezamenlijke standpuntinname per groep aan, dat we 
gemiddeld in stijgende lijn uitkomen op het niveau 2,75.  
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Onderdeel 3, Hoe haal ik leerwinst voor mijn kind?                                          

Joerie /Valerie  
(hoe kan ik mijn kind op didactisch gebied helpen?) 

 
Aan de hand van stellingen horen we graag de mening van de aanwezige ouders. 
 
Stellingen: 
 
- Leren vindt enkel plaats op school 
 
- Als ik van de leerkracht niets hoor ga ik ervan uit dat mijn kind goed presteert op school. 
 
- Ik zie graag geregeld prestaties van mijn kind mee naar huis, zodat ik daarop in kan spelen.  
 
- Ik vind de prestaties van mijn kind de verantwoordelijkheid van de leerkracht. 
 
- Thuis is thuis, school is school. 
 
- Als ik advies wil over hoe ik mijn kind thuis kan helpen met leren dan ga ik naar de leerkracht. 
 
 
Adviezen / tips die wij als school van ouders mochten ontvangen: 
 

- Aan het begin van het schooljaar graag informatie over wat het kind dit jaar gaat leren. In welke 

leerfase zit mijn kind? 

- Ouders ontvangen graag handvaten om het kind te helpen met leren, op welke manier aanleren van 

tafeltjes, lezen, leren voor toetsen etc. Op welke manier sluiten we aan bij methodes van school? 

- Ouders zouden graag van de leerkracht handvaten krijgen hoe je bijvoorbeeld een gesprek aangaat 

met een kind, ruzies oplost, etc. Niet alleen de prestaties, maar ook het gedrag. 

- Graag tussendoor 10 minutengesprek, niet zozeer met rapport (rapport heeft vaak geen toelichting 

nodig). 

- We horen ook graag als / wat er goed gaat! 

 

Gezamenlijke evaluatie 
We sloten af met het positieve gevoel, dat we de gesprekken zinvol en prettig hebben ervaren. Goede 
onderwerpen hebben we op inhoud met elkaar kunnen delen. 
 

 

 

 

 

 


