Ouderbetrokkenheid
met visie
Bijeenkomst voor bestuurders,
directeuren & intern begeleiders

Meer info?
Neem hiervoor contact op met:
Brigitta Mathijssen
E: brigitta.mathijssen@expertis.nl
M: 06-433 51 301

Ina Cijvat
E: ina.cijvat@expertis.nl
M: 06-49 355 693

Expertis Onderwijsadviseurs
Postbus 762
7550 AT Hengelo
Prins Bernhardplantsoen 204
7551 HT Hengelo
074-8 516 516
Utrechtseweg 31b
3811 NA Amersfoort
033-4 612 680
info@expertis.nl
www.expertis.nl

Aanleiding
Wat doet u als er weinig ouders komen op de informatieavonden? Als het
lastig blijkt om met bepaalde ouders een goed gesprek te voeren? Als het altijd
dezelfde ouders zijn die wel mee willen helpen? Hoe vaak wordt er bij de koffie
kritisch over ouders en hun bijdrage gesproken? Blijft u brandjes blussen of
wilt u een duidelijke visie op ouderbetrokkenheid ontwikkelen?
Onderzoek
Uit allerlei onderzoeken blijkt dat kinderen meer leren en zich beter
ontwikkelen als ouders, leerkrachten, leidsters en anderen (zoals GGD) goed
samenwerken met elkaar. Alle ouders willen betrokken zijn bij de ontwikkeling
van hun kinderen en leerkrachten vinden het belangrijk ouders bij die
ontwikkelingen te betrekken. Binnen scholen en voorschoolse instellingen is
ouderbetrokkenheid een belangrijk punt. Met z’n allen zijn wij er van overtuigd
dat we kinderen willen stimuleren in hun ontwikkeling vanuit deels
overlappende invloedssferen: thuis, school en omgeving.
In de praktijk
Toch blijkt in de praktijk
dat er regelmatig
wrijvingen ontstaan
tussen de verwachtingen van ouders,
leerkrachten en
pedagogisch medewerkers. Er leven nog
steeds veel vragen over
hoe ouders het beste
betrokken kunnen
worden bij de dagelijkse
praktijk in het onderwijs
en voorschoolse
instellingen.
Scholen die zich realiseren welke verwachtingen er wederzijds leven en
pogingen doen om deze verwachtingen te stroomlijnen op basis van een visie
op ouderbetrokkenheid maken meer kans op een succesvolle samenwerking
met álle ouders.
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Bijeenkomsten
Wij organiseren een bijeenkomst voor bestuurders, schoolleiders en interne
begeleiders. In beide bijeenkomsten gaan we in op de factoren die ouderbetrokkenheid beïnvloeden, aspecten van ouderbetrokkenheid die bijdragen
aan de prestaties van leerlingen en hoe de school een effectieve bijdrage kan
leveren aan het vergroten van de ouderbetrokkenheid.
Vanuit de theorie presenteren wij een aantal modellen en leggen de verbinding
naar ‘wat werkt in de praktijk’.
U formuleert een aanzet tot een visie en ontvangt een stappenplan om in uw
eigen scholen/school met deze visie doelgericht en effectief aan de slag te gaan.
Bijeenkomsten
Er zijn 2 soorten bijeenkomsten:
• Bijeenkomst voor bestuurders
• Bijeenkomst voor schoolleiders en interne begeleiders

