
Gezamenlijke ouderavond 18 oktober 2018 
Thema: Samenwerken met ouders 
 
Suggesties gegeven door ouders/teamleden 

• Omgekeerd oudergesprek, kennismaking, verlangens, wensen 

• Formulier over het kindbeeld delen  

• Meer openheid/contact tussen formele momenten 

• Koffieuurtje? 

• Meer naar buiten lopen → aanspreken (van beide kanten) 

• Eerste gesprek in begin van het schooljaar 

• Gezamenlijke kick-off van het jaar. 

• Docent zien in de klas, in contact met kinderen (bijv. docent 10 min. voor start in de groep) 

• Samenwerking met leerlingen, hoe wordt de dag gestart? (hand, bij deur) 

• Sociaal groep, mogelijkheden inclusief projecten.  
Kan er niet breder gelegoot worden, ondanks beperkte hoeveelheid kinderen in team.  

• Sportprojecten samen met Ten Darperschoele?  

• Talentmiddagen samen met Ten Darperschoele? 

• Oudercontact met klas en school (bijv. high tea’s, nieuwjaarsborrel) 

• Talentontwikkeling? Dingen doen, talentmiddag?  

• Complimenten voor de vele dingen die goed gaan! 
 
Bijlage de presentatie van de avond.  
 
Uitslagen digitale quizzen 
Leren vindt enkel plaats op school:  
4 eens, 18 oneens 
Als ik van de leerkracht niets hoor ga ik ervan uit dat mijn kind goed presteert op school:  
14 eens, 6 oneens 
Ik zie graag geregeld prestaties van mijn kind mee naar huis, zodat ik daarop kan inspelen: 
19 eens, 3 oneens 
Er is voldoende overleg tussen mij en de leerkracht: 
14 eens, 5 oneens 
Ouders en leerkrachten zijn samenwerkingspartners in onderwijs en opvoeding: 
18 eens, 0 oneens 
Ik weet precies hoe de leerkracht mijn kind ziet: 
2 eens, 15 oneens. 
Als ik advies wil over hoe ik mijn kind thuis kan helpen met leren dan ga ik naar de leerkracht: 
16 eens, 3 oneens 
Mijn kind voelt zich op school veilig en beschermd: 
14 eens, 0 oneens 
De school neemt mij als ouder serieus: 
17 eens, 0 oneens 
Welke gespreksvormen vind je het meest waardevol? 
"Babbeltje tussendoor”: 8, "ouder-kind-leerkracht gesprek om ontwikkeling te bespreken.": 5, 
"ouder-leerkracht gesprek.": 2, Wat anders: 1 
Hoe waardeer je de communicatie van school naar huis? 
Uitstekend: 4, Goed: 14, Heeft aandacht nodig, wat dan?: 0 
 



 

 
 
 
 
 
 
 


