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Beleid ouderbetrokkenheid 
 
 
Als team, directie en bestuur hechten we veel waarde aan het betrekken van de ouders bij het 
onderwijs van hun kind. CBS De Hoeksteen gelooft in de pedagogische driehoek kind-ouder-school.  
Om die reden is er beleid om de ouderbetrokkenheid te verbeteren, te vergroten en de continueren. 
We maken hierbij gebruik van de positieve energie en kracht van de leerlingen, ouders en 
teamleden. 
 
Onze visie op ouderbetrokkenheid: 
Ouders doen ertoe. CBS De Hoeksteen wil met ouders een actieve, professionele samenwerking 
aangaan die zich kenmerkt door een open, respectvolle communicatie op basis van 
gelijkwaardigheid, ieder vanuit zijn eigen rol en taak, zodat we elkaar aanvullen, ondersteunen en 
stimuleren om een leer- en ontwikkelomgeving te creëren waarin het kind zich prettig voelt en zo 
goed mogelijk zijn talenten ontwikkelt. 
 
Ons doel: 
Zorgen dat de leraar meer in zijn kracht komt, de ouder zich meer betrokken voelt en de leerling zich 
beter ontwikkelt (de Vries, Ouderbetrokkenheid 3.0 Van informeren naar samenwerken). 
 
Door de jaren heen worden er verschillende vormen van ouderbetrokkenheid gehanteerd. 

• Ouderbetrokkenheid 1.0 > school zendt informatie naar de ouders; 

• Ouderbetrokkenheid 2.0 > school zendt informatie naar ouders en ouders kunnen 
terugzenden; 

• Ouderbetrokkenheid 3.0 > school en ouders delen en zoeken samen naar nieuwe informatie. 
 
In onze afspraken is duidelijk vastgelegd op welke wijze de verschillende vormen van 
ouderbetrokkenheid inhoud krijgen op CBS De Hoeksteen. 
 

Ouderbetrokkenheid 1.0  
- Ouders informeren via e-mail 
- 10-minuten gesprekken 
- Informatieavond (start schooljaar) 
- Thuis oefenen/huiswerk maken 
- Rapport (2 keer per jaar) 
- Informatiebrief (maandelijks) 
- Ouders worden uitgenodigd afsluitingsprojecten bij te wonen (bv. Blink) 
- Beleidsdocumenten voor iedereen inzichtelijk via de website 
- Inzage leerlingdossier via ouderportaal Parnassys 
- Facebook & Instagram (AVG-proof) 

 

Ouderbetrokkenheid 2.0  
- Oudertevredenheidsonderzoeken 
- Mailcontact waarbij een reactie van ouders gevraagd wordt 
- Inloopmoment de eerste week van het schooljaar 

 

Ouderbetrokkenheid 3.0  
- Startgesprekken waarbij de inhoud niet vast staat, maar het doel is om kennis te maken 
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met het gezin waarin het kind opgroeit. 
- Voorlopig adviesgesprekken waarbij de leerlingen van groep 8 aanwezig zijn; 
- Expertise van ouders wordt ingezet in de school (bv. gastlessen); 
- Groepsactiviteiten met ouders gericht op het leren kennen van elkaar en elkaars kinderen; 
- Thema-avonden voor en met de ouders. 

 
 


