
Beleidsnotitie Ouderbetrokkenheid    november 2017 

 

De identiteit van de school 

De Wâlikker is een ruime en frisse christelijke dorpsschool van zo’n 100 leerlingen in 4 of 5 

combinatiegroepen. School is prachtig gelegen tegenover het bos. Er is een lesplein voor de 

onderbouw en een lesplein voor de bovenbouw. Sinds 2011 zit ook peuterspeelzaal ‘De Pjuttewille’ 

onder hetzelfde dak. Met dit gebouw en zeer ruime schoolplein hebben de kinderen optimale 

mogelijkheden om zich goed bij ons op school te ontplooien en te ontwikkelen. 

 

Visie op ouderbetrokkenheid 

Op de Wâlikker werken ouders en school samen door elkaar te ondersteunen en aan te vullen bij de 

opvoeding en het leerproces. Ouders en school gaan respectvol en open met elkaar om op basis van 

gelijkwaardigheid. Daarbij wordt uitgegaan van de deskundigheid van ouders en leerkrachten. 

 

Kernwaarden ouderbetrokkenheid 

 De school en de ouders ervaren elkaar als belangrijke gelijkwaardige partners; 

 De school en ouders werken samen; 

 De school en ouders investeren tijd in het opbouwen van een relatie met elkaar; 

 

 

Dit betekent op de Wâlikker: 

 

Wij hebben aandacht voor gedrag  We hebben respect voor elkaar 

 

We hebben duidelijke regels We gaan in gesprek We hebben respect voor ieders 

                                                                                                     geloofsovertuiging 

Afspraak is afspraak  We zijn trots op onze school  We hebben een gevoel van 

         saamhorigheid 

We staan open voor feedback  We staan op één lijn 

 

We doen actief mee  Het gaat om onze kinderen We zijn betrokken 

 

We praten mét elkaar, niet óver elkaar  We doen leuke dingen samen 

 

Samen staan we sterk  We kijken vooruit  We maken de school gezellig 

 

We houden ons aan de regels  We gaan het gewoon doen! 



 

Typering ouderbetrokkenheid op De Wâlikker 

Ouderbetrokkenheid functioneert op 4 niveaus: 

1. Instellingsniveau: ouder als consument, op dit niveau wordt informatie uitgewisseld tussen 

school en ouders. 

2. Activiteitenniveau: ouder als vrijwilliger, helpt mee met activiteiten op school. Ook wel 

ouderparticipatie genoemd. 

3. Beleidsniveau: ouder als partner, mag meepraten en beslissen (bijv. MR) over het beleid. 

4. Leerprocesniveau: ouder als opvoeder, ondersteunt het onderwijs ook thuis. 

Op de Wâlikker is vanaf 2013 hard gewerkt aan het verbeteren van de ouderbetrokkenheid. Deze 

behoefte kwam voort uit een situatie waarbij school en ouders op een te grote afstand van elkaar 

stonden. Anno 2015 is er in positieve zin veel verandering opgetreden. De communicatie is op een 

structurele wijze opgepakt, o.a. door het maandelijks verschijnen van “Even bijpraten”. Op de 

ouderavond van 30 oktober 2012 met het thema “sociale omgang” was er een grote opkomst; het 

onderwerp leefde enorm. Er is die avond een goede stap gezet om een ommekeer teweeg te 

brengen. Bij ouders en team is er steeds meer het besef dat door samen te werken de 

ouderbetrokkenheid vergroot wordt en dat dat van groot belang is voor het welbevinden van de 

kinderen. Ook een studiedag met ouders en leerkrachten in november 2012 gaf goed inzicht in de rol 

van de ouders en van het team in de ontwikkeling en resultaten van kinderen. Er ontstond een 

werkgroep ouderbetrokkenheid en deze is vanaf januari 2013 actief. 

De werkgroep richt zich op de 10 criteria van Stichting LLO (Leerling, Leerkracht, Ouder) en neemt 

deze in een cyclus van 3 jaar onder de loep. 

In juni 2017 heeft de school de officiële erkenning ‘Ouderbetrokkenheid 3.0’ ontvangen. Na een 

uitvoerige audit door een extern bedrijf is gebleken dat De Wâlikker voldoet aan de 10 criteria 

rondom ouderbetrokkenheid. Deze erkenning is zichtbaar gemaakt door een plaquette aan de muur 

bij de ingang van de school. De feestelijke onthulling hiervan heeft plaatsgevonden op 28 september 

2017. 

 

Doelen ouderbetrokkenheid Wâlikker 

1. Bevorderen ouderparticipatie 

Belangrijke kenmerken: 

 Ouders worden met regelmaat in de gelegenheid gesteld deel te nemen aan 

schoolactiviteiten; 

 De school staat open voor ideeën van ouders; 

 De school legt uit aan ouders waarom wel of niet ingegaan kan worden op 

vragen/ideeën; 



 Ouders kunnen een bijdrage leveren door inbreng van expertise, contact met de 

samenleving, o.i.d. 

2. Verbeteren communicatie (verschil algemene communicatie en individuele kind) 

 De verantwoordelijkheid om initiatief te nemen ligt zowel bij school als bij de ouders; 

 De school communiceert op verschillende manieren met de ouders, bijv. schriftelijk, 

digitaal (e-mail, social media) of een gesprek. 

 

3. Waarden en normen (respect) 

 De school heeft afspraken gemaakt over hoe we met elkaar omgaan op De Wâlikker; 

 De ouders zijn op de hoogte van deze afspraken. 

 

 

Acties tot nu toe 

De werkgroep ouderbetrokkenheid denkt na over interventies die nodig zijn om de 

ouderbetrokkenheid te verbeteren op De Wâlikker. Eén van de activiteiten die hieruit is ontstaan is 

de zgn. ‘Wâlikkerwille’. Dit betreft een avond voor alle ouders, kinderen en leerkrachten waarin 

iedereen zijn of haar talenten mag laten zien op een podium. Deze avond heeft voor het eerst 

plaatsgevonden in juni 2013. Dergelijke acties zijn zeer bevorderend voor de saamhorigheid tussen 

ouders, school en kinderen. 

Verdere acties:  

 de Nieuw(school)jaarsreceptie aan het begin van het schooljaar 

 Startgesprekken aan het begin van het schooljaar 

 Gespreksarrangementen met ouders (contact op maat). 

 

Er is in november 2013 een beleidsnotitie ontwikkeld op het gebied van ouderbetrokkenheid. Deze is 

geüpdatet in oktober 2015 en in november 2017. 

De werkgroep werkt samen met een deskundige op het gebied van ouderbetrokkenheid (vanuit CPS 

Onderwijsontwikkeling). De werkgroep bestaat uit 6 ouders, een leerkracht en de schoolleider. 

 


