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1. De school heeft een visie met betrekking tot een prettig sociaal klimaat en het 

betrekken van ouders daarbij. Dit is verankerd in de cultuur van de school.
2. De school ondersteunt de leerkrachten bij het creëren van een goed sociaal 

klimaat en het betrekken van ouders daarbij.
3. Leerkrachten zijn zich bewust van het belang van een positief sociaal klimaat op 

school en het betrekken van ouders daarbij.
4. De school en de leerkracht maken duidelijk welk belang zij hechten aan een fijn 

sociaal klimaat en de rol van ouders daarbij.
5. De leerkracht is competent in het creëren van een goede sfeer op school en het 

betrekken van ouders daarbij.
6. Ouders voelen zich gewaardeerd en welkom.
7. Er is individueel en persoonlijk contact tussen ouders en school.
8. Leerkrachten/mentoren leggen in overleg met ouders huisbezoeken af.



9. Kinderen worden betrokken bij het contact tussen ouders en school.
10. De school meldt ook posiAeve dingen aan ouders, en zoekt dus niet alleen 

contact als er problemen zijn.
11. De school organiseert acAviteiten waar alle ouders voor worden uitgenodigd en 

sAmuleert hen hierbij aanwezig te zijn.
12. De school draagt niet alleen informaAe over, maar probeert informaAe-

uitwisseling tot stand te brengen.
13. Er is regelmaAg contact tussen ouders en school.
14. De school reikt gespreksonderwerpen aan waar ouders het thuis met hun 

kinderen over kunnen hebben. Hierbij valt te denken aan vragen over de 
schooldag: Hoe was het vandaag op school? Wat was het leukste / vervelendste 
dat vandaag op school is gebeurd? Maar ook vragen over thema’s die op dat 
moment in de klas of schoolbreed worden behandeld.

15. De adviezen die de school aan ouders geeJ op het gebied van zaken als sociale 
veiligheid, en leerondersteuning zijn concreet, prakAsch en haalbaar
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Jaaropening
• Ouders & leerkracht kennismaking
• Ouders onderling kennismaking
• Visie & aanpak delen ten aanzien van pesten en ander ongewenst gedrag
InteracAeve ouderavond
• Ruimte voor onderling contact
• Uitwisselen van informaAe niet alleen zenden, maar vooral uit te wisselen.
Koffiemoment
• Laagdrempelige manier voor ouders en leerkrachten om elkaar te ontmoeten.
Beroependag
• De ouders staan eens voor de klas en vergroot de betrokkenheid.
Huisbezoek
Kost misschien veel Ajd maar levert ook veel op! 

Voorbeelden - Ouderbetrokkenheid



Vrij inloopmoment leerkracht
Ouders kunnen vragen stellen of vertellen over iets met betrekking tot het kind. 
Persoonlijke gesprekken
Een-op-een gesprekken met ouders.
Klankbordgroep
Vertegenwoordiging van ouders die hun mening geven over bepaalde projecten of 
plannen. 
Ouderraad
Anders dan bij een klankbordgroep organiseert de ouderraad zelf activiteiten en 
kan ze zich ook bezig houden met beleidszaken die voor ouders en leerlingen 
belangrijk zijn. 
Studiedag
Ouders verzorgen vanuit hun expertise workshops voor leerkrachten. Bijvoorbeeld 
het effectief gebruiken van Powerpointpresentaties in de klas in de les, of het leven 
met een ADHD’er thuis. 
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Betrek ouders bij de 
aanpak van pesten


