Ouderbetrokkenheid 3.0:
meer dan ouders informeren!

Alle scholen zijn ieder jaar bezig het onderwijs te optimaliseren en aan te passen aan
wat de huidige tijd vraagt. Het is goed dat ook te doen bij de ouderbetrokkenheid.
Veel onderzoek heeft aangetoond dat kinderen zich prettiger voelen en optimaal op hun
niveau presteren, wanneer leraren en ouders goed samenwerken. Het gaat dus om een
goede samenwerking voor en ook met uw kind. Als Nije Gaast vinden we het belangrijk
dat scholen de ouderbetrokkenheid stimuleren. Dat er wordt nagedacht met elkaar over
nieuwe vormen daarin. Alle scholendirecteuren noemen dit als een waardevolle
ontwikkeling.

Samen verbeteren
Om beter samen te werken willen we sámen met u eventuele verbeteringen bedenken voor elke
school. We hebben daarom begeleiding gevraagd van CPS (Christelijk Pedagogisch Studiecentrum) Onderwijsontwikkeling en advies (www.cps.nl/ouderbetrokkenheid). CPS is een toonaangevende organisatie in Nederland als het gaat om samenwerking tussen school en ouders.
Betrokkenheid & feedback
We willen u graag betrekken in het gehele traject: in een onderzoek per school om te horen hoe
contacten met ouders op dit moment worden vorm gegeven, bij een gezamenlijke inhoudelijke
dag per school (team en ouders) en daarna in het vormgeven van de nieuwe ontwikkelingen in
de samenwerking.
Ouderbetrokkenheid beoogt niet dat u meer komt helpen op school. Ervaring op tal van andere
scholen leert dat een betere samenwerking meestal juist tijd oplevert. Omdat elk kind recht heeft
op een goede samenwerking tussen school en ouders en kinderen daar beter van worden, willen
we er alles uithalen wat er in zit.
Programma Ouderbetrokkenheid 3.0
Het CPS werkt vanuit het Programma Ouderbetrokkenheid 3.0 en is een door CPS ontwikkelde
manier van denken. Wanneer elke leerkracht en ouder deze manier van denken consequent
omzet in doen, dan begrijpen leraren en ouders elkaar beter en zullen ze gaan herkennen waar
hun belangen overeenkomen en waar ze elkaar kunnen versterken in het vormgeven van goed
en passend onderwijs voor ieder kind. Ieder vanuit zijn eigen rol en verantwoordelijkheid. En dat
geeft nieuwe inzichten, betrokkenheid op elkaar en de gehele school en dus een inspirerende
leeromgeving voor uw kind.
Elke school vraagt een investering van u als ouders:
• door het invullen van een digitale vragenlijst
• door de mogelijkheid een interview te geven over hoe u de samenwerking nu ervaart
• door deelname aan een inhoudelijke dag om samen met de school ontwikkelingen
te bespreken.
• om de komende jaren mee te denken om vanuit de ontwikkeling in Ouderbetrokken-		
		 heid nieuwe denkwijzen en (overleg)vormen te creëren.
We weten dat we hiermee een beroep doen op uw kostbare tijd. We durven dit te vragen omdat
dit in het belang van uw eigen kind en van de andere kinderen op school is.
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Hoe gaan we dit in tijd vorm geven
De Nije Gaast personeelsdag 2016 stond in het teken van de Ouderbetrokkenheid. CPS heeft
een inspirerende ochtend verzorgd! Vanuit dit thema waren de oudergeledingen van de MR en
de GMR als gast uitgenodigd.
Iedere school van Nije Gaast heeft een eigen keuze gemaakt wanneer dit project gaat starten
op de school, zodat het past in de schoolontwikkeling. Sommige scholen starten voor de zomervakantie 2017. Er zijn ook scholen die starten in schooljaar 2017-2018.
Een geheel traject duurt 2 jaar. Het is daarna niet klaar. Als school en ouders wordt er daarna
verder gewerkt aan het uitvoeren van wat is afgesproken en het verder ontwikkelen van denken werkwijzen. De school waar uw kind(eren) naar toe gaat(n) zal u verder informeren over de
start van het project op uw school. Dus over de vragenlijst, over de inhoudelijke dag enz.
Een sprankelend project op alle scholen van Nije Gaast!
We staan in de startblokken en hebben er zin in. We nodigen u van harte uit om mee te doen,
om voor uw kind de school als een optimale leef- en leeromgeving vorm te gaan geven.
Om u alvast te inspireren gaan we op onze website, www.nijegaast.nl, twee documenten plaatsen
waarin u meer informatie over dit project kunt lezen.
Ik wens alle scholen met u als ouders een prachtige route toe en ben erg benieuwd welke nieuwe
denkwijzen, inzichten en betrokkenheid op elkaar inspirerend gaan werken.
Hartelijke groet, ook namens de schooldirecteuren,
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