Communicatie met de ouders van onze school, hoe is het bij ons
geregeld?

Visie:
Leerkrachten en ouders zijn partners. Ouders zijn expert van hun kind en leerkrachten expert in
onderwijs. Een goede samenwerking tussen ouders en leerkrachten draagt bij aan de ontwikkeling
van de kinderen. Ouders en leerkrachten zijn samen verantwoordelijk voor de ontwikkeling van het
kind.
Onze visie is herkenbaar in activiteiten en gedragingen.
Onze school is laagdrempelig:
-

Ouders zijn welkom bij ons op school, ouders kunnen altijd een afspraak met de leerkracht
maken om met haar/hem over het welbevinden/ ontwikkeling van hun kind te praten.
leerk rachten zijn toegankelijk, zodat de ouder zijn/haar verhaal kwijt kan.
Er is een open communicatie waarbij respectvol met elkaar wordt omgegaan.
We vinden het belangrijk dat klachten goed afgehandeld worden en dat ouders serieus
genomen worden. (zie klachtenregeling website Wumkes).

Informatie:
-

Ouders moeten regelmatig voorzien worden van adequate informatie over het reilen en
zeilen op school en over bijzonderheden betreffende hun kinderen.
Zodra de ontwikkeling van een kind niet goed verloopt neemt de leerkracht initiatief tot
contact met de ouders.

-

Schoolgids / Jaarkalender

-

Voor ouders die hun leerlingen bij ons op school aanmelden, is deze schoolgids en een
jaarkalender beschikbaar. De schoolgids en de jaarkalender staan op onze website.

-

Nieuwsbrief

-

Regelmatig komt er een nieuwsbrief uit via e-mail. Zo houden wij u op de hoogte van alles
wat in en om de school speelt. Verschijningsdata nieuwsbrieven in het schooljaar 2015-2016
treft u aan op de jaarkalender (verschijn uiterlijk augustus 2016).

-

Info-avond
Aan het begin van het schooljaar worden de ouders uitgenodigd om een info-avond bij te
wonen over de groep waarin uw kind zit. Voor de data verwijzen we u naar de jaarkalender.
In oktober zijn de eerste spreekavonden. Dan wordt vooral de voortgang/ontwikkeling van
uw kind(eren) besproken.

-

-

-

Website.
Door middel van deze website wil de school zich op een aantrekkelijke wijze presenteren en
belangstellenden van zoveel mogelijk relevante informatie over onze school voorzien.
Spreekavonden:
In november, maart en juni zijn er spreekavonden gepland waarop u met de leerkrachten
over de rapporten kunt spreken. In juni is de spreekavond facultatief.
Facebook.
Onze school heeft een facebook pagina. Door middel van de face-book-pagina wil onze
school op een aantrekkelijke wijze presenteren en profileren. Het gebruik van face-book is
aan regels gebonden (zie protocol ‘social media’).

Inspraak:
Medezeggenschapsraad ( MR ).
In de medezeggenschapsraad van onze school zitten ouders en personeelsleden. De MR heeft
speciale bevoegdheden: instemmingsrecht of adviesrecht m.b.t. beleid en organisatie die betrekking
hebben op de eigen school. Deze rechten zijn vastgelegd in een MR reglement op basis van de Wet
Medezeggenschap Scholen. Er zijn verschillen in bevoegdheden van ouders in de MR en
personeelsleden in de MR.
- Aan de MR wordt door de directeur advies gevraagd; bijv. over inzet van financiële middelen,
benoeming schoolleiding, zaken m.b.t. veiligheid en gezondheid.
Aan de MR wordt door de directeur instemming gevraagd; bijvoorbeeld over vaststelling of wijziging
van het schoolplan, veranderingen van onderwijskundige doelstelling, het beleid m.b.t.
ouderbetrokkenheid bij de school. Ouders/verzorgers van kinderen kunnen in de MR worden
gekozen waarvoor in het reglement procedures zijn vastgelegd. Dat geldt ook voor de
personeelsleden van de school.

Betrokkenheid:
Ouderraad.
De ouderraad bestaat uit ouders en een afgevaardigde uit het team . In de ouderraad komt vooral de
dagelijkse gang van zaken aan de orde. De ouderraad bereidt samen met het team o.a. de
schoolreisjes, feestjes en sportactiviteiten voor. De ouderraad draagt zorg voor ondersteuning bij
praktische zaken.
Naast alle zakelijke dingen is er bij ons op school ook ruimte om af en toe de ouders op een wat meer
ontspannen manier te ontmoeten.
Aan het begin van schooljaar wordt er een rooster gemaakt m.b.t. de schoonmaakavonden. Dit
rooster wordt naar de ouders gemaild en op de website geplaatst.
In het begin van het schooljaar ontvangt u van de ouderraad een intekenlijst m.b.t. hulp van ouders
bij schoolactiviteiten. Hierop kunt u aangeven bij welke activiteiten u eventueel kunt/wilt helpen.
In september 2017 wordt er een oudertevredenheidspeiling gehouden.

Ouderpanels.
In het schooljaar 2012-2013 hebben we voor het eerst ervaring opgedaan met een ouderpanel. Een
ouderpanel houdt zich bezig met één specifiek onderwerp (bijv. invoering van het continue rooster).
Na afronding van het onderwerp wordt het ouderpanel ontbonden. Een ouderpanel wordt opgericht
als daar vanuit de MR of OR of het team behoefte aan bestaat. Via de nieuwsbrief wordt een oproep
aan de ouders gedaan om deel te nemen aan een ouderpanel. De tuinwerkgroep zou u ook als
ouderpanel kunnen zien. Uiteraard wordt daarbij vermeld over welk onderwerp het gaat.

Telefonische bereikbaarheid:
Onze school is in ieder geval telefonisch bereikbaar van 8.00 tot 16.00 uur.
Ons telefoonnummer is: 0513-414244.
Graag bellen voor- en na schooltijd, tenzij het om een spoedgeval gaat, dan zijn wij altijd
bereikbaar.

