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1. Conclusie 

 

De Wâlikker is onder begeleiding van CPS Onderwijsontwikkeling in 2013 gestart met het project 

Ouderbetrokkenheid 3.0. Gedurende een periode van ruim vier jaar zijn binnen De Wâlikker 

verschillende interventies gepleegd met als uiteindelijke doel het bereiken van de excellentiefase waar 

het gaat om Ouderbetrokkenheid (zie ook www.cps.nl/ouderbetrokkenheid).  

 

Op 10-05-2017 is door onderwijskundig adviesbureau Libereaux vastgesteld in hoeverre De Wâlikker 

voldoet aan de tien criteria voor Ouderbetrokkenheid zoals beschreven door CPS. Tijdens de audit 

heeft De Wâlikker de volgende criteria aangetoond: 

 

1. Een heldere visie op Ouderbetrokkenheid 

2. Iedereen actief bij het schoolbeleid 

3. Leraren, leerlingen en ouders zijn welkom 

4. Samen verantwoordelijk zijn voor onderwijs 

5. Leraren, leerlingen en ouders voelen zich gelijkwaardig 

6. Iedereen voelt zich verantwoordelijk voor elkaar 

7. Samen bouwen aan het leerlingdossier 

8. Openheid en duidelijkheid over klachten 

9. Aanwezig op de afgesproken contactmomenten 

10. Iedereen houdt zich aan de wet 

 

Dit betekent dat het keurmerk Ouderbetrokkenheid 3.0 wordt toegekend aan De Wâlikker. Het 

keurmerk heeft een looptijd van vier jaar en is daarmee geldig tot 01-06-2021. Het keurmerk vervalt 

als bij een controle blijkt dat niet meer voldaan wordt aan tenminste één van bovengenoemde criteria.  

 

We feliciteren de leerlingen, ouders, leraren en directie van De Wâlikker met het behaalde resultaat! 

 

20-06-2017 

Borne 

 

 

 
de heer J.J. Kamphuis  
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2. Algemene gegevens 
 

Naam school De Wâlikker 

Directie Dhr. P. Braam  

Adres Jan Schotanuswei 46 

Postcode 8567 LC 

Plaats Oudemirdum 

Telefoonnummer 0514-571251 

Website www.nijegaast.nl/dewalikker 

E-mailadres walikker@nijegaast.nl 

  

Datum audit 10-05-2017 

Tijdstip audit 12.15 uur tot 16.30 uur 

Naam auditor de heer J.J. Kamphuis / M. Brunninkhuis (notulist) 

 

 

2.1 Instrumenten 

 

Deze rapportage is onderbouwd op basis van: 

- Bewijsstukken zoals opgenomen in het e-portfolio 

- Een algemene observatie van de school tijdens de audit 

- Verschillende interviews, afgenomen tijdens de auditdag (met de directie, leraren, ouders en 

leerlingen) 

 

Naam geïnterviewde  Rol Toevoeging 

Peter Braam Lid directie Sinds 6 jaar directeur 

Geeske Roosma Leraar Groep 3/4 

Petra Hiemstra Leraar Groep 5/6 

Jildou Boersma Leraar Groep 7/8 

Karla Massink Leraar Groep 1/2, tevens lid 

werkgroep Ouderbetrokken-

heid 

Maria de Boer lid MR Voorzitter, 6 jaar lid 

Geeske Wiendels lid MR Lid, 1 jaar 

Sietie Verf Ouder Lid werkgroep Ouderbetrok-

kenheid, vanaf start lid 

Tanja van der Mark Ouder Lid werkgroep Ouderbetrok-

kenheid, meerdere jaren lid 

Raymond Klompsma Ouder Lid werkgroep Ouderbetrok-

kenheid, recent toegetreden 

Iris Muizelaar Ouder Kind groep 2 

Anke Oostendorp Ouder Kind in groep 2 en 4 

Rimke Faber Ouder Kind in groep 2 en 5 

http://www.nijegaast.nl/dewalikker
mailto:walikker@nijegaast.nl
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Lucas Westra Ouder Kind in groep 2, 4, 6 en 7 

Yvonne Tiemersma Ouder Kind in groep 4 en 6 

Jannie Beuckens Ouder Kind in groep 5 en 7 

Sietske Leerling Groep 6 

Roan Leerling Groep 6 

Lobke Leerling Groep 7 

Elma Leerling Groep 8 

Robert Leerling Groep 8 
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3. Inleiding 
 

Bij Ouderbetrokkenheid gaat het erom dat ouders en leraren voortdurend samenwerken om het leren 

en een gezonde ontwikkeling van kinderen te ondersteunen, zowel thuis als op school. Zij zoeken 

gezamenlijk naar nieuwe inzichten die bijdragen aan de ontwikkeling en aan de ontplooiing van het 

kind. 

Betrokkenheid lijkt vanzelfsprekend maar is in de praktijk niet altijd eenvoudig te organiseren. De 

verwachtingen over en weer van scholen en ouders komen niet altijd in voldoende mate overeen zo 

laat onderzoek zien. Hierdoor liggen misverstanden op de loer. De uitdaging is erin gelegen om een 

zodanig klimaat, een zodanige structuur te scheppen dat ouders en instellingen, gemakkelijker dan 

voorheen, hun verwachtingen en activiteiten op elkaar afstemmen. Ouders en de instellingen zijn hier 

beiden voor verantwoordelijk. Door het CPS-Programma Ouderbetrokkenheid 3.0 wordt deze 

gezamenlijke verantwoordelijkheid en niet-vrijblijvende samenwerking gerealiseerd. 

 

In het kader van het traject om Ouderbetrokkenheid 3.0 school te worden is een onderzoek uitgevoerd 

op De Wâlikker naar de stand van zaken op dit moment. Dit onderzoeksrapport is de weergave 

daarvan. 

 

De Wâlikker is gelegen aan de rand van het dorp Oudemirdum en is dit dorp de enige basisschool. De 

school heeft de beschikking over een zeer ruim schoolplein dat gelegen is aan de voor- en zijkant van 

het schoolgebouw. De school is in 1979 gebouwd en een aantal delen hiervan zijn sinds die tijd 

gerenoveerd. Ook zal het gebouw komende zomervakantie voorzien worden van nieuwe sanitaire 

voorzieningen en keuken. De lokalen zijn gesitueerd rondom de centrale ruimten en op het moment 

dat de instructies geweest zijn, worden de zijwanden opengeschoven, zodat de leerlingen tevens 

gebruik kunnen maken van de centrale voorzieningen. Tevens bestaat voor de leerlingen de 

mogelijkheid om, in een ruimte in het souterrain, in een stilteruimte te werken. Verder beschikt de 

school over een ruime gymruimte voor de jongste leerlingen. De overige leerlingen krijgen het 

bewegingsonderwijs aangeboden in het MFC ‘It Klif’ dat op loopafstand gelegen is. In bepaalde 

groepen wordt het schoolzwemmen nog aangeboden, maar daarvoor dient afgereisd te worden naar 

Lemmer. De school beschikt over een eigen uitleenpunt voor leesboeken van de bibliotheek en daarbij 

wordt de school ondersteund door ouders. Het team van De Wâlikker bestaat uit een combinatie van 

ervaren krachten en een stel ‘jonge honden’. De aanvulling van deze verse krachten heeft de school 

goed gedaan. Duidelijk voor de school, haar team en de ouders is dat Ouderbetrokkenheid een proces 

is dat aandacht verdient en waaraan, ook na het behalen van het keurmerk, aandacht aan besteed 

dient te blijven worden.  
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4. Achtergrond  

 

4.1 Ouderparticipatie en Ouderbetrokkenheid 

Voor een school is het van essentieel belang te weten waarom zij samenwerking met ouders wil. 

Ouderparticipatie en Ouderbetrokkenheid zijn in essentie verschillende zaken. Onder 

ouderparticipatie wordt verstaan: het actief deelnemen aan allerlei activiteiten georganiseerd door de 

school. Hierbij kan worden gedacht aan het helpen voorbereiden van feestelijke activiteiten, het 

uitvoeren van luizencontroles, enzovoort.  

Ouderbetrokkenheid wil zeggen: interesse voor en betrokkenheid bij de ontwikkeling van het kind, de 

school van het kind, het huiswerk van het kind, de leraar, het bezoeken van ouderavonden en 

oudergesprekken, respect voor de leraar, enzovoort. Ouderparticipatie gebeurt op school, 

Ouderbetrokkenheid speelt zich vooral thuis af (‘good parenting at home’). Uit onderzoek blijkt dat 

ouderparticipatie op zichzelf noch een positief noch een negatief effect heeft op de ontwikkeling van 

leerlingen. Ouderbetrokkenheid is daarentegen wel degelijk van invloed op de ontwikkeling en de 

leerprestaties van de leerlingen.  

Uiteraard kan ouderparticipatie wel een positief effect hebben op Ouderbetrokkenheid, want 

sommige ouders die meewerken op school, zullen misschien eerder betrokken zijn bij de school van 

hun kind. In de praktijk komen we dan ook vaak tegen dat scholen die Ouderbetrokkenheid willen 

vergroten, gaan werken aan ouderparticipatie. Anderzijds is het ook mogelijk dat ouders heel actief op 

school zijn, maar thuis nauwelijks belangstelling tonen voor het schoolwerk van hun kind. Daarom is 

het belangrijk dat scholen in de eerste plaats investeren in Ouderbetrokkenheid. 

 

4.2 Visie op Ouderbetrokkenheid volgens CPS 

In de visie van CPS moet je ouders gewoon ‘ouders’ noemen. De emotionele betrokkenheid van ouders 

bij hun kind is zó uniek, dat deze relatie nooit helemaal is weer te geven in termen van ‘klanten’ of 

‘partners’. Een ouder is immers het meest kwetsbaar als het gaat om zijn kind. Wel heeft de relatie 

tussen school en ouders klant- en partnerschapkenmerken. Wanneer de school ouders als ouders 

benoemt, beschouwt en bejegent (dus niet alleen als klant of partner), ontstaat er respect voor hun 

bijzondere rol, hun specifieke en soms irrationele emoties. 
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4.3 Ouderbetrokkenheid 3.0 

 

Visie Ouderbetrokkenheid 3.0© 

Ieder kind heeft recht op een goede samenwerking tussen school en ouders! 

Ouders en leraren werken voortdurend samen om het leren en een gezonde ontwikkeling van 

leerlingen te ondersteunen, zowel thuis als op school. Zij zoeken gezamenlijk naar nieuwe inzichten 

die bijdragen aan goed onderwijs en aan de ontplooiing van hun kind, de leerling. 

 

Om deze visie om te zetten naar gedrag, heeft CPS een werkwijze ontwikkeld met de naam 

Ouderbetrokkenheid 3.0. Ouderbetrokkenheid 3.0 gaat over de samenwerking tussen ouders en 

scholen ten behoeve van de ontwikkeling van de leerling. Om als school volgens Ouderbetrokkenheid 

3.0 samen te kunnen werken, is het belangrijk te weten en vervolgens te herkennen wat dan 

Ouderbetrokkenheid 1.0 en 2.0 is. 

 

Ouderbetrokkenheid 1.0: De school zendt informatie 

naar de ouders. Hierbij gaat het om eenzijdige 

communicatie waarbij de school het moment, de 

vorm en de inhoud van de informatie bepaalt. 

 

Ouderbetrokkenheid 2.0: De school zendt informatie 

naar de ouders en de ouders kunnen informatie 

terugzenden. Hierbij hoeft geen sprake te zijn van 

werkelijk contact; de informatie is een verzameling 

van tweezijdig zenden, zonder dat er sprake is van 

een samenwerking. 

 

Ouderbetrokkenheid 3.0: De school en de ouders 

delen en zoeken samen naar nieuwe informatie met 

een voor beide partijen helder doel: de ontwikkeling 

van het kind, de leerling. In deze werkwijze maken 

ouders en leraar dus afspraken en zoeken ze naar 

nieuwe inzichten die het beste zijn voor de 

ontplooiing van het kind. Hierbij heeft CPS het 

uitgangspunt dat: 

- Alle ouders betrokken zijn en hun kind willen 

ondersteunen in zijn ontwikkeling, maar sommigen 

weten niet hoe ze dat moeten doen 

- Alle leraren willen ouders graag betrekken, maar 

sommigen weten niet hoe ze dat moeten doen.  

 

 

Ouderbetrokkenheid is geen doel op zich. Het moet een onderdeel zijn van een integrale aanpak van 

schoolontwikkeling. Het doel is: een blijvend betere relatie tussen school en ouders in het belang van 

de leerling. 
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4.4 De tien criteria van Ouderbetrokkenheid 3.0 © 

Voor het onderzoek Ouderbetrokkenheid, worden de tien criteria van 

Ouderbetrokkenheid 3.0 als uitgangspunt genomen.  Deze criteria zijn ontwikkeld 

aan de hand van de zes standaarden van de PTA (Parent Teachers Association1)  uit 

Amerika. Deze standaarden zijn gebaseerd op jarenlang (wetenschappelijk) 

onderzoek.  Als school voldoen aan de tien criteria is een garantie dat de 

samenwerking tussen school en ouders effectief is: het gaat altijd over wat nodig is 

om de leerling, het kind, optimaal tot bloei te laten komen. 

 

1. De school heeft met ouders een heldere visie op samenwerking geformuleerd. Uit alle informatie 

van de school aan ouders blijkt hoe belangrijk de school het samenwerken met ouders vindt. Ook 

in het gedrag van de medewerkers van de school is de visie op Ouderbetrokkenheid zichtbaar. 

2. De school laat zien dat leraren, leerlingen en ouders actief betrokken worden bij het schoolbeleid. 

Bijvoorbeeld door middel van panelgesprekken met ouders, een leerlingenraad, een brainstorm 

tussen leraren, leerlingen en hun ouders over een bepaald beleidsthema, enzovoort. Leraren, 

leerlingen en ouders weten wat er met hun inbreng gebeurt. 

3. Op school is aan alles te merken dat leraren, leerlingen en ouders welkom zijn op school.  

4. Ouders en leraren werken voortdurend samen om het leren en een gezonde ontwikkeling van 

leerlingen te ondersteunen, zowel thuis als op school. 

5. Gesprekken tussen leraren, leerlingen en ouders worden vanuit gelijkwaardigheid gevoerd. 

Iedereen heeft zijn eigen actieve inbreng. Leerlingen zijn zoveel mogelijk bij alle gesprekken 

aanwezig. De plaatsen waar gesprekken worden gevoerd zijn voor iedereen comfortabel en 

gelijkwaardig en er is voldoende tijd voor alle deelnemers.  

6. Leraren, leerlingen en ouders voelen zich verantwoordelijk voor elkaar en zijn daarop 

aanspreekbaar. Zo wordt er respectvol over elkaar gesproken zowel binnen als buiten de school. 

Voor leraren, leerlingen en ouders die buiten de groep dreigen te vallen voelt iedereen zich 

verantwoordelijk.  

7. Het leerlingendossier is toegankelijk voor leraren en ouders. Ouders worden uitgenodigd 

informatie toe te voegen. 

8. De school laat zien open te staan voor verbetersuggesties en gaat op een transparante manier om 

met klachten. Iedereen kan zien welke (officieel) gemelde klachten er zijn en wat er met deze 

klachten gebeurt. Natuurlijk worden privacyregels hierbij in acht genomen. 

9. Ouders zijn aanwezig bij de startgesprekken en op de andere samen afgesproken 

contactmomenten. Daarbij is helder voor school en ouders wanneer aanwezigheid verwacht 

wordt en waarom.  

10. Wetten en schoolregels worden door de school actief en helder duidelijk gemaakt en door 

iedereen nageleefd (zoals leerplicht, ouderbijdrage, omgangsregels, enzovoort). De school heeft 

het basisarrangement van de inspectie. 

 

 

 

                                                           
1 Voor meer informatie zie www.pta.org 
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5. Onderbouwing criteria 
 

Hieronder wordt per criterium aangegeven of en hoe de bijbehorende indicatoren tijdens de audit 

door De Wâlikker zijn aangetoond.  

 

Criterium 1: Een heldere visie op Ouderbetrokkenheid Aangetoond  Bewijsstukken 

1.1 De school heeft samen met betrokkenen een visie op 

samenwerking geformuleerd 
☒ 

1, 5, 18, 20, 

32, 35 

1.2 De visie op Ouderbetrokkenheid is helder: de tien criteria 

komen hierin naar voren en zijn uitlegbaar door iedereen 
☒ 1, 32 

1.3 Uit alle informatie van de school aan ouders blijkt hoe 

belangrijk de school Ouderbetrokkenheid vindt 
☒ 

1, 3, 4, 5, 6, 

18, 32, 33 

1.4 De visie op Ouderbetrokkenheid is zichtbaar in het gedrag 

van de medewerkers van de school 
☒ 35 

1.5 Ouderbetrokkenheid is een onderwerp dat regelmatig 

terugkomt in de communicatie tussen de school en ouders 
☒ 32, 33, 35 

Bij het aantreden van de nieuwe schooldirecteur is er op het gebied van Ouderbetrokkenheid een 

andere wind gaan waaien op De Wâlikker. Er is ruim vijf jaar geleden een traject gestart om de 

betrokkenheid te vergroten en daarvoor is een beleidsplan opgesteld. De uitgangspunten zijn in een 

document vastgelegd en het heeft de opgerichte werkgroep Ouderbetrokkenheid handvaten 

gegeven om de criteria invulling te geven. In de bewijslast van de school zitten vele verslagen waarin 

de visie op Ouderbetrokkenheid regelmatig aan de orde komt. Er wordt bekeken of de visie helder 

is en hoe deze uitgedragen kan worden, zowel binnen als buiten de school. De school heeft een 

nieuwsbrief waarin met enige regelmaat aandacht is voor de Ouderbetrokkenheid en verder geeft 

de schoolgids een bevestiging dat de school Ouderbetrokkenheid belangrijk vindt. De website van 

De Wâlikker bevat verder een drop-down menu waarin Ouderbetrokkenheid expliciet benoemd 

wordt en waarop de tien criteria (via een link) te vinden zijn.  

Uit de verschillende interviews met docenten en ouders kwam duidelijk naar voren dat ouders zich 

de laatste jaren meer betrokken zijn gaan voelen bij de school en de kinderen. Er wordt aangegeven 

dat ouders op verschillende wijzen gewezen worden op het belang van hun betrokkenheid bij hun 

kind. Hieruit blijkt dat de visie op Ouderbetrokkenheid overgedragen wordt. 

De docenten die langer op deze school lesgeven, geven aan dat er altijd een soort van golfbeweging 

is in de betrokkenheid van ouders bij de schoolprestaties van hun kinderen. Met het doorlopen van 

het Ouderbetrokkenheid-traject is er meer structuur en aandacht gekomen voor 

Ouderbetrokkenheid; de noodzakelijke aandacht daarvoor is meer ingebakken binnen De Wâlikker 

en de werkwijze heeft een stevig fundament gekregen binnen de school.  

Op basis van bovenstaande onderbouwing is criterium 1: 

 

☒ Aangetoond        

☐ Niet aangetoond 
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Criterium 2: Iedereen actief bij het schoolbeleid Aangetoond  Bewijsstukken 

2.1 De school laat zien dat leraren, leerlingen en ouders actief 

betrokken worden bij het schoolbeleid (panelgesprekken, 

leerlingenraad, brainstorm tussen leraren). 

☒ 
1, 2, 3, 4, 5, 6, 

10, 29, 30, 35 

2.2 Leraren, leerlingen en ouders weten wat er met hun inbreng 

gebeurt 
☒ 33, 35 

2.3 Er is een commissie/persoon aangesteld die zich bezig houdt 

met het contact tussen ouders en de school 
☒ 13-31 

De Wâlikker heeft de laatste jaren laten zien dat zij het als school belangrijk vinden dat zowel leraren, 

leerlingen als de ouders betrokken zijn bij het beleid van de school. Een duidelijk voorbeeld van hoe 

de school daar veranderd in is, is de aanstelling van de leerlingenraad. De school beschikt sinds twee 

jaar over een leerlingenraad waar vanuit de bovenbouwklassen een afvaardiging is van twee  

leerlingen. De leerlingenraad vergadert meerdere keren per jaar en de voorstellen die zij doen 

worden volgens de leden van de raad zeker serieus genomen. De kinderen geven in het interview 

weer dat bijvoorbeeld de knikkerpotjes, nieuwe boeken in de schoolbibliotheek, de aanschaf van 

voetbalhandschoenen en het aanpassen van de gedateerde toiletten ideeën zijn die onder andere 

uit hun koker komen.  

De school is bij de aftrap van het traject van start gegaan met een ouderavond waarin een aantal 

stellingen gedeponeerd zijn en waarop geantwoord kon worden. Daarvan heeft richting de 

respondenten een terugkoppeling plaatsgevonden en de punten die naar voren kwamen zijn verder 

opgepakt in de werkgroep Ouderbetrokkenheid. De school heeft een lage drempel en de directie is 

op meerdere dagen per week beschikbaar voor ouders. De werkgroep Ouderbetrokkenheid is verder 

de motivator in het contact tussen ouders en de school. Daarnaast is daar een rol in weggelegd voor 

de klassenouders die aangesteld zijn per klas. Deze ouders ontlasten de leerkrachten bij zaken die 

niet per se onderwijs gerelateerd zijn.  

Uit de interviews die afgenomen zijn met de ouders, de regiegroep en met de 

medezeggenschapsraad (MR) komt naar voren dat er geluisterd wordt naar in de input van de 

verschillende groepen. Zo blijkt uit de gesprekken dat er nu een actie in touw is gezet of het 

schoolzwemmen wel langer door moet blijven gaan op de manier zoals dat momenteel gaat. De MR 

geeft weer dat dit aangekaart is bij de school, omdat de tijds- en geldinvestering in deze activiteit 

wellicht niet in verhouding staan ten opzichte van de ‘opbrengsten’. De school heeft dit signaal 

opgepakt en er is een enquête onder de ouders uitgezet in hoeverre het aanbieden van 

schoolzwemmen nog wenselijk is. De uitkomsten zijn nog niet verwerkt, maar op het moment dat 

dit het geval is zal die met de MR worden besproken. Daarna kan er een terugkoppeling, via 

bijvoorbeeld de nieuwsbrief aan de ouders en leerlingen plaatsvinden.  

Op basis van bovenstaande onderbouwing is criterium 2: 

 

☒ Aangetoond        

☐ Niet aangetoond 
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Criterium 3: Leraren, leerlingen en ouders zijn welkom Aangetoond  Bewijsstukken 

3.1  Aan het begin van de dag worden de ouders en leerlingen 

begroet door de leraren en directie 
☒ 18, 30, 31, 35 

3.2 De leraren zijn beschikbaar voor een kort gesprek ☒ 4, 5, 30, 31, 35 

3.3 De leraren zijn goed benaderbaar 
☒ 

4, 5, 18, 20, 

30, 31, 35 

3.4 Nieuwe ouders worden uitgenodigd voor een kennismaking 

en worden ‘begeleid’ 
☒ 1, 5, 35 

3.5 In (bepaalde gevallen) kan er gebruik gemaakt worden van 

een huisbezoek 
☒ 35 

Uit de verschillende gesprekken die afgenomen zijn met zowel de leerkrachten, ouders en leerlingen, 

is gebleken dat hierin de laatste jaren een omslag heeft plaatsgevonden. Waar in het verleden de 

leerkrachten allemaal al in hun lokaal zaten voordat de officiële lestijd was begonnen, drinken de 

leerkrachten tegenwoordig in de centrale ruimte gezamenlijk een kopje koffie. Als ouders met hun 

kinderen de school binnenkomen, worden deze welkom geheten en dat heeft drempelverlagend 

gewerkt. Waar in het verleden in het dorp nog weleens negatief ‘gepraat’ werd over de school, is 

dat tegenwoordig wel anders, zo is de ervaring onder de betrokkenen. Er worden geluiden 

opgevangen dat mensen zich welkom voelen en dat leerkrachten goed benaderbaar zijn.  

Verder geven de leerlingen van de leerlingenraad weer dat zij elke dag door ‘meester Peter’ (de 

directeur) welkom op school worden geheten. Mocht het zo zijn dat hij verhinderd is, dan wordt hij 

waargenomen door een leerkracht.  

De schoolgids geeft weer dat het elke werkdag mogelijk is om de docent kort te spreken over 

relevante zaken. Mocht dat meer tijd nodig hebben dan dient er een nadere afspraak gemaakt te 

worden. De docenten geven in het interview aan dat dit altijd mogelijk is en dat zij het belangrijk 

vinden om beschikbaar en bereikbaar te zijn voor de ouders en leerlingen; de Parro app zal daar 

waarschijnlijk een grotere rol in gaan spelen. Aan het einde van de schooldag begeleiden veel 

leerkrachten de leerlingen naar buiten en zodoende bestaat er de mogelijkheid voor een extra 

contactmoment met de ouders. Gedurende de interviews en zoals tevens te lezen valt in de 

schoolgids, wordt er op de school nog gebruik gemaakt van huisbezoeken. De docent van groep 1 

(of ander groep bij tussentijdse instroom) komt over het algemeen altijd een keer bij de leerling thuis 

langs voor een kennismaking met ouders en kind. Dat geeft een goed inzicht in de leefsituatie van 

het kind en laat ouders en kinderen in een vertrouwde omgeving zijn. 

Eén van de ouders uit de werkgroep Ouderbetrokkenheid gaf aan dat zijn kinderen nog niet zolang 

op deze school zitten en dat hij in het begin uitgenodigd werd voor een kennismakingsgesprek. 

Tevens werd hem de eerste dagen de mogelijkheid geboden om de lessen bij te wonen, zodat het 

kind vertrouwd kon worden met de nieuwe omstandigheden. Verder bestaat er voor alle ouders de 

mogelijkheid om aan te geven hoe en met welke frequentie zij contact met school willen hebben. 

Iedere ouder heeft een eigen afsprakenarrangement tot zijn/haar beschikking.  

Een initiatief dat voortgekomen is uit het Ouderbetrokkenheid traject, is de tweejaarlijkse 

‘Wâlikkerwille’. Tijdens deze avond kan er door teamleden, ouders en/of leerlingen een optreden 

(geen playback acts) verzorgd worden tijdens een soort van bonte avond. Dit heeft de sfeer binnen 

de school sterk verbeterd en wordt gezien als één van de hoogtepunten van het jaar.  

Op basis van bovenstaande onderbouwing is criterium 3: 

 

☒ Aangetoond        

☐ Niet aangetoond 
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Criterium 4: Samen verantwoordelijk zijn voor onderwijs Aangetoond  Bewijsstukken 

4.1  De school stimuleert het onderwijsondersteunend gedrag 

van ouders (bijvoorbeeld meewerken met huiswerk) 
☒ 

1, 2, 3, 5, 18, 

20, 26, 28, 35 

4.2 Leraren, leerlingen en ouders zijn samen verantwoordelijk 

voor het onderwijs en de leerresultaten 
☒ 1, 5, 26 

4.3 Er wordt passend onderwijs aangeboden ☒ 5, 35 

4.4 Betrokkenen houden elkaar op de hoogte van 

onderwijsactiviteiten via social media 
☒ 20, 28, 32, 33 

In de communicatie naar ouders toe wordt helder gecommuniceerd waarmee de kinderen in een 

bepaalde periode bezig zijn. Verder geven zowel de ouders als kinderen aan dat er lesmateriaal 

meegegeven wordt als dat nodig is. Eén van de kinderen die onderdeel uitmaakt van de 

leerlingenraad, gaf aan dat hij een periode meer moeite had met rekenen en dat hij toen extra 

oefenwerk mee naar huis kreeg om zijn niveau te verbeteren. De leerkracht verwacht in dergelijke 

gevallen een actieve rol van de ouders door actief met hun zoon/dochter bezig te zijn met de extra 

taak die hem/haar is toebedeeld.  

Duidelijk is geworden uit de website, het beleidsstuk Ouderbetrokkenheid en de schoolgids dat er 

van ouders verwacht wordt dat zij actief betrokken zijn bij de schoolprestaties van hun kinderen. De 

verwachting is dat het nieuwe ouderportaal Parnassys daarin een belangrijke rol zal gaan spelen. Dat 

geldt tevens voor de nieuwe applicatie (Parro app) die beschikbaar is voor ouders met een 

smartphone waarop door een leerkracht makkelijk contact kan worden gelegd over het onderwijs 

dat gegeven wordt. Verder geeft een van de ouders aan dat de school open staat voor signalen die 

door de ouders worden afgegeven. Het voorbeeld werd gegeven over een kind dat vreselijk tegen 

de toetsen opkeek. Door goed onderling overleg tussen ouder en leerkracht kon de grootste angst 

bij het kind weggehaald worden en haalde zij mooie resultaten tijdens de toetsen. De school laat in 

de schoolgids en op de website zien dat, daar waar nodig, er passend onderwijs wordt geboden voor 

kinderen die dat nodig hebben. Dat kunnen kinderen betreffen die meer uitdaging nodig hebben 

dan de reguliere lesstof, dan wel kinderen die wat extra aandacht nodig hebben omdat ze bepaalde 

zaken minder snel oppikken. 

De leerkrachten gaven tijdens het interview aan dat zij ouders zullen aanspreken als de prestaties 

van hun kind voor of achter liggen ten opzichte van het gemiddelde; de leerlingen worden regelmatig 

binnen het team van De Wâlikker besproken. Extra aandacht zal ingezet worden of speciaal 

bijspijkerprogramma voor het kind wordt gemaakt indien dat nodig is. In de schoolgids wordt 

uitvoerig ingegaan op wat er bedoeld wordt met passend onderwijs en hoe dit binnen De Wâlikker 

geboden wordt.  

Op basis van bovenstaande onderbouwing is criterium 4: 

 

☒ Aangetoond        

☐ Niet aangetoond 
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Criterium 5: Leraren, leerlingen en ouders zijn gelijkwaardig Aangetoond  Bewijsstukken 

5.1 

 

Gesprekken tussen leraren, leerlingen en ouders worden 

vanuit gelijkwaardigheid gevoerd (iedereen heeft een 

actieve inbreng) 

☒ 
1, 2, 4, 5, 11, 

18, 31, 35 

5.2 Leerlingen zijn zoveel mogelijk bij alle gesprekken aanwezig ☒ 2, 31, 35 

5.3 De plaatsen waar de gesprekken gevoerd worden zijn voor 

iedereen comfortabel en gelijkwaardig 
☒ 35 

5.4 Tijdens gesprekken is er voldoende tijd voor alle deelnemers ☒ 2, 31, 35 

5.5 Gesprekken worden op aanvraag (op maat) gevoerd. Ouders 

kunnen bijvoorbeeld een verzoek voor een gesprek indienen 
☒ 2, 31, 35 

Door de directiewissel, die bijna zes jaar geleden is doorgevoerd, is er een andere wind komen te 

waaien op De Wâlikker. Dit houdt in dat er meer vanuit gelijkwaardigheid wordt gewerkt, dan vanuit 

een vorm van top-down benadering. De school zet bewust in op Ouderbetrokkenheid, waarbij de 

docent de professional is op onderwijskundig gebied en de ouders en het kind zelf hun bijdrage 

kunnen leveren aan de ontwikkeling de leerling.  

De Wâlikker werkt met bepaalde arrangementen waarbij de ouders en kind kunnen aangeven hoe 

vaak zij een gesprek willen hebben op school om de schoolresultaten of voortgang te bespreken. De 

school laat op dit moment nog vrij of de kinderen daarbij aanwezig zijn. Uit de interviews met de 

ouders komt naar voren dat zij de gesprekken met de leerkrachten als prettig ervaren en dat zij zich 

serieus genomen voelen. Tijdens de gesprekken is er over en weer respect is voor elkaar. De ouders 

geven aan dat zij hun petje afnemen voor de docenten hoe zij de (combinatie) groepen leiden. In 

groep acht zijn de leerlingen in ieder geval bij de gesprekken aanwezig, omdat er keuzes gemaakt 

moeten worden voor de vervolgopleiding. In de lagere groepen mogen de kinderen altijd aanwezig 

zijn tijdens de gesprekken, maar is dat lang niet altijd het geval. In sommige gevallen is het niet 

wenselijk dat een kind aanwezig is bij een gesprek en zal het daarom niet welkom zijn. De gesprekken 

vinden in principe plaats op de school en indien nodig kan een thuisbezoek afgenomen worden. De 

ouders kunnen op De Wâlikker zelf aangegeven hoe vaak ze op gesprek willen komen en dat wordt 

besproken tijdens het startgesprek dat aan het begin van ieder schooljaar wordt afgenomen met alle 

ouders afzonderlijk. Mocht blijken dat er voor bepaalde onderwerpen toch meer tijd nodig is, dan 

zijn er altijd mogelijkheden om een extra afspraak in te plannen.  Bij het startgesprek wordt met de 

ouders en eventueel het aanwezige kind besproken wat de verwachtingen zijn voor het aankomende 

schooljaar. De leerkracht zal dit vastleggen in het leerlingendossier. Binnen De Wâlikker wordt 

momenteel bekeken of deze notities beschikbaar komen voor ouders en leerling in het recent 

opgestarte ouderportal.  

Op basis van bovenstaande onderbouwing is criterium 5: 

 

☒ Aangetoond        

☐ Niet aangetoond 
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Criterium 6: Iedereen voelt zich verantwoordelijk voor elkaar Aangetoond  Bewijsstukken 

6.1 Leraren, ouders en leerlingen voelen zich verantwoordelijk 

voor elkaar en zijn daarop aanspreekbaar 
☒ 1, 13-31, 35 

6.2 Er wordt respectvol over elkaar gesproken binnen en buiten 

de school 
☒ 5, 35 

6.3 Iedereen voelt zich verantwoordelijk voor leraren, leerlingen 

of ouders die buiten de groep dreigen te vallen 
☒ 1, 5, 35 

6.4 Ouders die nog niet ‘betrokken’ zijn worden gestimuleerd 

door betrokken ouders. De school faciliteert hierin.  
☒ 26, 35 

Deze competentie heeft een omslag gemaakt de laatste jaren. Dat wordt met name duidelijk uit de 

interviews die afgenomen zijn tijdens de auditdag. De school heeft in haar beleid, op de website en 

in de schoolgids aangegeven dat zij het belangrijk vinden om elkaar te betrekken bij de school en de 

resultaten van het kind. Gebleken is tijdens de verschillende interviews dat mensen betrokken 

worden bij het reilen en zeilen op de school en dat dit positief afstraalt op de reputatie van de school. 

De ouders geven aan dat zij andere ouders actief aanspreken op het schoolplein of in het dorp, als 

zij het idee hebben dat mensen zich afzijdig houden van de school. De school heeft in het verleden 

te maken gehad met het fenomeen ‘hekgeklets’ en dat was toentertijd niet altijd het meest positieve 

verhaal. Door een cultuuromslag die voortgekomen is uit een directiewissel en enkele wisselingen 

binnen het team, heeft er een wending plaatsgevonden in de toon van het ‘hekgeklets’. Eén van de 

docenten geeft aan dat zij in het dorp (‘bij de bakker/kapper’) tegenwoordig weer positieve verhalen 

hoort over De Wâlikker en dat stemt haar tevreden.  

De school beschikt over een pestprotocol en in de schoolgids wordt daar nader aandacht aan 

besteed. Verder blijkt tijdens de rondgang door de school dat er in de school bordjes hangen waarop 

te lezen valt hoe van de kinderen verwacht wordt hoe dat zij met elkaar omgaan. Binnen de 

onderbouw wordt onder andere gebruik gemaakt van de ‘kanjer-lessen’ en in de bovenbouw wordt 

gebruikt gemaakt van de ‘Fides- methodiek. Door het gebruik van deze methodieken wil De Wâlikker 

pesten bespreekbaar maken en daar waar mogelijk voorkomen. Daar waar ouders bemerken dat er 

gepest wordt, wordt er van hen verwacht dat dit besproken wordt met de leerkracht. Indien nodig 

zal er opgeschaald worden naar de directie en gezamenlijk gezocht worden naar een oplossing van 

het pestgedrag.  

Op basis van bovenstaande onderbouwing is criterium 6: 

 

☒ Aangetoond        

☐ Niet aangetoond 
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Criterium 7: Samen bouwen aan het leerlingdossier Aangetoond  Bewijsstukken 

7.1 Het leerlingdossier is toegankelijk voor leraren en ouders  ☒ 1, 3, 5, 35 

7.2 Ouders worden uitgenodigd om informatie aan het dossier 

toe te voegen 
☒ 28 

7.3 Er is een ouderportaal waarin bijvoorbeeld de leerresultaten 

van de leerlingen in zijn te zien 
☒ 3, 35 

Binnen De Wâlikker wordt er sinds kort gewerkt met een digitaal portal (ParnasSys) waar 

leerkrachten de gegevens van een leerling in kunnen verwerken. Verder worden de resultaten van 

de leerlingen in het systeem vastgelegd en hebben ouders toegang tot deze gegevens. Het is nog 

niet zo dat ouders zelf informatie in het dossier kunnen toevoegen en tevens kunnen leerkrachten 

de notities over leerlingen daarin nog niet openbaar maken. Tot zeer recent werd er gewerkt met 

een fysiek dossier dat beschikbaar was op de school, maar waarvan de ouders in de praktijk weinig 

tot geen gebruik maakten. De ouders waarmee gesproken is geven aan dat zij nog nooit gebruik 

hebben gemaakt van hun recht om inzage te hebben in het leerlingendossiers. In het geval dat nodig 

is, verwachten zij geen problemen om de dossiers in te zien. De fysieke dossiers liggen in een 

afgesloten dossierkast en zijn op verzoek in te zien door de ouders als zij daar een afspraak voor 

gemaakt hebben. Op het moment dat zij daar een relevante toevoeging in willen doen, dan bestaat 

die mogelijkheid. De school heeft de dossierkast verdeeld in een drietal categorieën; A: geen 

bijzonderheden; B: interne ondersteuning; C: externe ondersteuning. Het inschakelen van externe 

ondersteuning door de ouders zelf (voor eigen rekening) is mogelijk, mits dit niet te veel ten koste 

gaat van de aandacht die de docent kan geven aan de andere kinderen in de klas; De Wâlikker stelt 

daar grenzen aan en kan/wil niet overal aan meewerken. De school gebruikt een applicatie van 

ParnasSys (de Parro app) die door de leerkrachten gehanteerd wordt om te communiceren met de 

ouders.  

De school heeft een goede start gemaakt met dit criterium en voldoet aan de minimale eisen om 

deze aan te tonen, maar de Wâlikker dient hier in de nabije toekomst nog wel de nodige aandacht 

aan te besteden. De nieuwe app en het portal zullen daarbij ondersteunen en de daadwerkelijke 

mogelijkheden van de beide systemen dienen nog verder ontdekt te worden zodat de systemen 

volledig benut kunnen worden.   

Op basis van bovenstaande onderbouwing is criterium 7: 

 

☒ Aangetoond        

☐ Niet aangetoond 
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Criterium 8: Openheid en duidelijkheid over verbetersuggesties Aangetoond  Bewijsstukken 

8.1 Iedereen kan zien welke verbetersuggesties gedaan zijn 

(transparant)  
☒ 1, 2, 4, 5, 35 

8.2 Iedereen kan zien wat er met de verbetersuggesties gebeurt ☒ 2, 33, 35 

8.3 Bij het openbaar maken van verbetersuggesties wordt 

rekening gehouden met de privacy van de betrokkenen 
☒ 2, 35 

8.4 De school laat zien open te staan voor verbetersuggesties ☒ 1 ,2, 5, 20,35 

Sinds een aantal jaren is er steeds meer openheid ontstaan op de school. De schooldirecteur heeft 

het principe van Ouderbetrokkenheid direct omarmt en daar een opstart mee gemaakt. Vanuit de 

werkgroep Ouderbetrokkenheid zijn veel verbeterideeën aangedragen die veelal ook uitgevoerd 

zijn. De werkgroepsleden beamen dat ook in het interview dat met hen is afgenomen. Van de 

verschillende vergaderingen die plaatsgevonden hebben van deze werkgroep, zijn in de bewijslast 

van de school verschillende verslagen van bijgesloten waaruit blijkt dat er gewerkt wordt aan 

concrete ideeën. Uit deze vele verslagen is de voortgang van de aandachtspunten per criterium af 

te leiden. Een voorbeeld van een verbeterpunt dat opgepakt is, is het welkom heten door de 

teamleden in de centrale ruimte. Waar voorheen de leerkracht in zijn eigen lokaal zat, zitten de 

teamleden tegenwoordig in de centrale ruimte een kopje koffie te drinken en zijn ze daardoor meer 

zichtbaar en benaderbaar. Verder geven de leerlingen die zitting hebben in de leerlingenraad aan 

dat verbeterideeën zeker serieus genomen worden binnen De Wâlikker. Veelal wordt er in de 

vergadering zelf al een terugkoppeling gegeven, maar anders komt de directeur er in de volgende 

vergadering op terug. Verder geven zowel de ouders als de leerkrachten aan dat de school/directie 

openstaat voor mogelijke verbeteringen in/aan/rondom de school.  

Op basis van bovenstaande onderbouwing is criterium 8: 

 

☒ Aangetoond        

☐ Niet aangetoond 
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Criterium 9: Aanwezig op de afgesproken contactmomenten  Aangetoond  Bewijsstukken 

9.1 De ouders zijn aanwezig bij startgesprekken 
☒ 

1, 5, 11, 31, 

32, 33 

9.2 Ouders voelen zich gemotiveerd om een bijeenkomst te 

bezoeken 
☒ 11, 31, 35 

9.3 De ouders en leraren zijn op de hoogte van het belang van 

de (start)gesprekken 
☒ 1, 5, 31, 32, 33 

Duidelijk is geworden tijdens de verschillende interviews die afgenomen zijn, dat de school het 

belangrijk vindt dat ouders aanwezig zijn op de afgesproken contactmomenten. Elke leerkracht heeft 

aan het begin van het schooljaar altijd een gesprek met de ouders om zodoende de leerling te 

bespreken. Verder geven de ouders en leerkrachten aan, dat er de mogelijkheid bestaat om een 

arrangement te nemen op het aantal contactmomenten; dit om mensen de mogelijkheid te geven 

om hun eigen keuzes te maken in het aantal contactmomenten; zodoende wordt het soms 

verplichtende karakter van de gesprekken wat naar beneden bijgesteld. Het geeft een signaal af 

richting de ouders dat zij serieus genomen worden en verder werkt dit motiverend richting de 

ouders. Deze werkwijze is nog niet heel lang in werking binnen de school, maar de eerste geluiden 

geven wel een positief beeld van de opzet.  De interviews met de leerkrachten van de school gaven 

het beeld dat zij zeer hun best doen om ouders bij de bijeenkomsten aanwezig te laten zijn. Zij 

spreken ouders aan tijdens het welkom heten aan het begin van de schooldag of knopen een kort 

gesprekje aan bij het uitgaan van de school op het schoolplein. Zij verwachten dat de recent in 

werking gestelde Parro-app zijn bijdrage zal leveren in het vergroten van de betrokkenheid van de 

ouders bij de school.   

Eén van de ouders die zitting heeft in de werkgroep Ouderbetrokkenheid, gaf aan dat hij vanaf het 

begin dat hij bij de school betrokken was, hij gemotiveerd werd door directie en het team 

leerkrachten om bij de gesprekken op school aanwezig te zijn. De leerkrachten gaven tijdens de 

interviews weer dat zij er grote waarde aan hechten dat ouders bij de afgesproken gesprekken 

aanwezig zijn.  

Op basis van bovenstaande onderbouwing is criterium 9: 

 

☒ Aangetoond        

☐ Niet aangetoond 
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Criterium 10: Iedereen houdt zich aan de wet Aangetoond  Bewijsstukken 

10.1 Wetten en regels voor leerlingen en ouders worden door de 

school actief en helder duidelijk gemaakt 
☒ 35 

10.2 Wetten en regels worden door iedereen nageleefd ☒ 5, 32, 35 

10.3 Voor de school geldt het basistoezicht van de inspectie ☒ 34 

10.4 De website van de school is up-to-date ☒ 32, 33 

Door de gehele school hangen in de centrale ruimten en in de klaslokalen de regels die gelden binnen 

de school. Er wordt door het personeel op toegezien dat deze regels ook daadwerkelijk worden 

nagekomen. De school stelt dat leerlingen, ouders, leerkrachten en overig personeel zich houden 

aan redelijke fatsoensnormen en de geldende wet- en regelgeving en zal mensen erop aanspreken 

als zij zich daar niet aan houden. In de schoolgids wordt beschreven hoe de school en het bestuur 

van de school omgaat met ongewenst gedrag en welke maatregelen daartegen mogelijk genomen 

kunnen worden. De school werkt sinds 2012 met een stappenplan waarin per stap wordt 

aangegeven welke maatregel of actie noodzakelijk is. Dit kan uiteindelijk bij stap 6 leiden tot 

eventuele schorsing of overplaatsing van de leerling. Ouders worden sterk betrokken bij deze 

stappen, zodat zij tevens maatregelingen kunnen om het ongewenste gedrag te doen beëindigen.  

Op de website van de Onderwijsinspectie valt te lezen dat De Wâlikker valt onder het basistoezicht 

basisonderwijs. De meeste recente rapportage van de inspectie laat verder zien dat ouders veel  en 

actief worden betrokken bij het reilen en zeilen binnen de school. Dat geldt voor de in de rapportage 

benoemde aandachtspunten Schoolklimaat en veiligheid alsmede voor Kwaliteitszorg en ambitie.  

De Wâlikker beschikt over een website die actueel is en waar onder andere voor de ouders 

verschillende informatie te vinden is. Op de website wordt maandelijks een nieuwsbrief verzorgd 

waarin relevante informatie wordt verstrekt voor de ouders en andere belangstellenden. Tevens kan 

er op de website geklikt worden op een link van een anders site waar thema’s, die in de klas worden 

behandeld, nader uitgediept worden.  

Op basis van bovenstaande onderbouwing is criterium 10: 

 

☒ Aangetoond        

☐ Niet aangetoond 
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6. Aanbevelingen 
 

Om aan alle indicatoren, die bij de tien criteria van Ouderbetrokkenheid horen, te voldoen kan De 

Wâlikker onderstaande stappen ondernemen: 

 

1. Een heldere visie op Ouderbetrokkenheid 

Op de website van de Wâlikker zouden de criteria meer concreet genoemd mogen worden, nu 

wordt er via een link verwezen naar de criteria.  

Meer structurele aandacht in nieuwsbrief voor Ouderbetrokkenheid; wellicht elke maand een 

berichtje van de werkgroep in de nieuwsbrief over een van de criteria? 

 

2. Iedereen actief bij het schoolbeleid 

Probeer te achterhalen (bijv. in de Start-gesprekken) wat de achtergronden van ouders zijn en hoe 

deze wellicht ingezet kunnen worden binnen de school.  

 

3. Leraren, leerlingen en ouders zijn welkom 

Geen; goede vorderingen in gemaakt de laatste jaren. 

 

4. Samen verantwoordelijk zijn voor onderwijs 

Door het gebruik van de Parro-app kan dit criterium nog meer tot wasdom komen. 

 

5. Leraren, leerlingen en ouders voelen zich gelijkwaardig 

Hoewel leerlingen onderdeel van de gesprekken op school mogen zijn, zou daar meer aandacht 

aan besteed kunnen worden. 

 

6. Iedereen voelt zich verantwoordelijk voor elkaar 

Minder-betrokken ouders proberen te benaderen via bijvoorbeeld de telefoon. Hoewel er op 

verschillende wijzen contact gezocht wordt met ouders, is de directe benadering voor notoire 

afhakers wellicht een goede optie.   

Bij de aanname van nieuw personeel kan aandacht worden geschonken in hoeverre een 

portentiele kandidaat oog heeft voor Ouderbetrokkenheid. 

 

7. Samen bouwen aan het leerlingdossier 

Ouders kunnen meer gestimuleerd worden om gegevens aan te leveren in het leerlingendossier; 

het nieuwe ouderportal kan daar in bijdragen. 

 

8. Openheid en duidelijkheid over klachten 

In bijvoorbeeld het jaarverslag kan (geanonimiseerd) een verantwoording plaatsvinden over de 

klachten die dat schooljaar geuit zijn. 

 

9. Aanwezig op de afgesproken contactmomenten 

Geen; er zijn afspraakarrangementen die in samenspraak met de ouders worden opgesteld. 

 

10. Iedereen houdt zich aan de wet 

Geen. 
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Bijlage 1: lijst met bewijsstukken  
 

1. Beleidsnotitie Ouderbetrokkenheid okt15 

2. Ouderbetrokkenheid aanpassing gesprekken juni2014 

3. Presentatie Ouderportaal De Wâlikker 2017 

4. Samenvatting ouderavond 30 oktober 2012 

5. Schoolgids Wâlikker 2016-2017 

6. Stellingen Nieuwjaarsreceptie 

7 Uitnodiging Nieuw(school)jaar receptie aug14 

8. Uitnodiging Nieuwjaarsreceptie sept 2015 

9. Uitnodiging Nieuwjaarsreceptie sept 2016 

10. Uitnodiging ouderavond ‘Hoe help ik mijn kind met leren' 14052016 

11. uitnodiging startgesprekken aug 14 

12. Uitnodiging WalikkerWille 7jun13 

13. Werkgroep Ouderbetrokkenheid, 23-01-2013 

14. Werkgroep Ouderbetrokkenheid 13-02-2013 

15. Verslag WO 12-3-13 

16. Verslag wg. 6 nov. 2013 

17. Verslag WG Ouderbetrokkenheid 04-12-2013 

18. Verslag 16-12-2013 Peter de Vries 

19. Verslag wg Ouderbetrokkenheid 08-01-2014 

20. Verslag 17-06-14 

21 Verslag 23-10-2014 

22. Verslag WO 20-11-2014 

23. Verslag 26-03-2015 

24. Verslag 21-05-2015 

25. Verslag_21-05-2015 

26. Verslag 01-10-2015 

27. Verslag_26-11-2015 

28. Verslag 17-03-2016 

29. Verslag 17 november 2016 

30. Verslag 19 januari 2017 

31. Verslag 23 maart 2017 

32. Website Walikker; http://www.nijegaast.nl/dewalikker/ 

33. Nieuwsbrieven website 

34. Uitdraai website Onderwijsinspectie 

35. Uitwerking criteriumgerichte interviews 

36. Observatieschema Wâlikker 


