Wat verstaan wij onder ouderbetrokkenheid?
Ouderbetrokkenheid is de betrokkenheid van ouders bij de opvoeding en het
onderwijs van hun kind, zowel thuis als op school. Hierbij hoort ook de
ouderparticipatie. Dat wil zeggen: de actieve deelname van ouders aan
schoolactiviteiten. Er zijn verschillende niveaus aan te brengen in
ouderbetrokkenheid:





Het eerste niveau is dat ouders zorgen voor een positieve thuissituatie, die de
ontwikkeling van het kind stimuleert.
Het tweede niveau is dat ouders actief deelnemen aan het huiswerk van de
kinderen.
Het derde niveau is dat ouders helpen bij activiteiten op school.
Het vierde niveau is de formele ouderparticipatie, bijvoorbeeld in de
Medezeggenschapsraad.

Communicatie
Ouderbetrokkenheid valt of staat met goede contacten tussen de school en de
ouders. Ouders en school hebben hetzelfde belang: het welzijn van het kind.
Ouderbetrokkenheid heeft een positieve invloed op het kind. Het heeft niet alleen te
maken met het welzijn van het kind, maar het verhoogt ook de schoolprestaties.
Ouderbetrokkenheid zorgt voor een gezamenlijk verantwoordelijkheidsgevoel en
daardoor kan onderwijs zo goed mogelijk gerealiseerd worden.
Goede, persoonlijke communicatie is daarom onmisbaar, want dan voelen ouders
zich serieus genomen en eventuele misverstanden kunnen dan makkelijker
uitgepraat worden.
Maar wanneer is er sprake van goede communicatie met ouders? Een paar
kenmerken van cbs De Höchte:








Een positieve grondhouding, de leerkracht ziet ouders als partner, die een
waardevolle bijdrage kan leveren.
De leerkracht probeert zich te verplaatsen in standpunt van de ouders.
De leerkracht laat merken dat hij oprecht geïnteresseerd is in de ouders.
De leerkracht toont waardering voor de inzet van ouders.
Het is belangrijk dat een leerkracht grenzen durft te stellen, want dat biedt
duidelijkheid voor school en de ouders.
De leerkracht is betrouwbaar en transparant. zijn. Dat houdt onder andere in
dat afspraken na gekomen worden.
Openheid binnen het team.

Ouderbetrokkenheid vergroten
Hoe vergroten wij onze ouderbetrokkenheid?
We benaderen ouders actief.
We hebben een actieve oudervertegenwoordiging in de vorm van
schoolcommissie, MR, activiteiten commissie die niet alleen veel contact hebben
met de directie, maar ook weten wat er onder ouders leeft.

Minimaal drie maal per schooljaar contact momenten met ouders.

Intakegesprek met alle nieuwe leerlingen. Nieuwe gezinnen worden thuis bezocht.
Er is ruimte voor informele contactmomenten d.m.v. leerkracht op plein en
brigadieren
Interactie tijdens ouderavonden.
Er zijn naast de formele contactmomenten ook voor informele momenten, zoals
gesprekjes met ouders op het schoolplein of ’s ochtends bij de deur.
We stimuleren interactie tijdens de ouderavonden.
Betrokkenheid op het huiswerk
Ouders hebben een grote invloed hebben op de ontwikkeling en leerprestaties van
hun kinderen. Ouders kunnen thuis een veilige omgeving bieden. Zij kunnen hun
kinderen stimuleren door betrokken te zijn bij het huiswerk en hen te motiveren om
goed hun best te doen op school. De manier waarop dit gebeurt, bepaald het
succes. Als ouders druk zetten om te presteren, leidt dat niet tot goede resultaten.
Maar als ouders de leermomenten goed benutten, dan heeft dat een positief effect.
Verder laat onderzoek zien dat het regelmatig voorlezen heel goed is voor het
ontwikkelen van het taalgevoel en de woordenschat, maar dat het helpen bij
rekenen weinig resultaat heeft. Dat komt ook omdat ouders vaak een andere
strategie volgen dan de leerkracht aangeleerd heeft, dat zorgt voor verwarring bij
de kinderen. Daarom wordt bij ons op school huiswerk meegegeven dat de leerling
thuis zelfstandig kan maken. Deze indirecte betrokkenheid omvat de voorwaarden
die in huis gecreëerd zijn om het maken van huiswerk gemakkelijker te maken. Hierbij
gaat het om bepaalde rituelen of regels bij het maken van huiswerk. Bijvoorbeeld:
na het avondeten gelijk beginnen met het huiswerk. Ook hoort hierbij dat de ouders
ervoor zorgen dat er geen afleidende factoren zijn die het huiswerk maken remmen.
Invloed van de thuissituatie
De invloed van ouders reikt verder dan alleen de leerprestaties. Het heeft ook
invloed op het sociale gedrag, het doorzettingsvermogen en probleemsituaties in de
klas. En ouderbetrokkenheid draagt bij aan een positieve houding ten opzichte van
andere mensen en het leren.
Educatief partnerschap
Wij zien opvoeding en onderwijs een gezamenlijke verantwoordelijkheid van ouders
en school, al blijft het natuurlijk zo dat de school en de ouders verschillende
eindverantwoordelijkheden hebben. Natuurlijk blijven de ouders
eindverantwoordelijk voor de opvoeding van hun kinderen. En de school blijft
eindverantwoordelijk voor het onderwijs. Een voorwaarde voor goed educatief
partnerschap is onderling vertrouwen tussen ouders en leraren.
De gedachte achter educatief partnerschap is, dat de school en de ouders een
gemeenschappelijke inspanningsverplichting hebben. En zij streven hetzelfde doel
na: de optimale ontwikkeling van het kind.
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