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Ouderbeleidsplan
Inleiding
Onze identiteit
“De Meent” is een openbare school. Openbaar onderwijs wil een ontmoetingsplaats
zijn van kinderen, ouders en personeel met een verschillende levensbeschouwelijke,
culturele en sociaaleconomische achtergrond. Het openbaar onderwijs kent een
aantal, veelal in onderwijswetten verankerde, kenmerken. Een openbare school
kenmerkt zich door:
-

-

algemene toegankelijkheid.
het niet discrimineren van personeel, leerlingen en ouders op grond van
godsdienst, levensbeschouwing, politieke gezindheid, ras, geslacht, seksuele
geaardheid, of op welke grond dan ook.
principiële gelijkwaardigheid van opvatting. Dit is een belangrijke voorwaarde om
discriminatie te voorkomen en emancipatie te bevorderen.
goed geregelde medezeggenschap voor ouders, leerlingen en personeel.
het geven van gelegenheid om godsdienst- of levensbeschouwelijk onderwijs te
(doen) verzorgen daar waar ouders dit wensen
de garantie dat leerlingen die niet terechtkunnen op een school van hun richting,
toegelaten worden op de openbare school. (eventueel proefplaatsing).

Dit ouderbeleidsplan is geschreven om richting en invulling te geven aan de
ouderparticipatie en de ouderbetrokkenheid.
Wij vinden het van belang om aan te geven dat het geven van goed onderwijs een
gezamenlijke verantwoordelijkheid is van zowel de school als de ouders.
Daarom is een goed contact tussen de school en de ouders wenselijk.
Helaas is dat in onze situatie op onderwijsgebied niet altijd het geval, ouders worden
tot op de dag van vandaag moeizaam of niet bereikt.

Wederzijdse verwachtingen:
1. Wat mogen de ouders van onze school verwachten?
2. Wat verwachten wij van de ouders?

Dit beleidsplan heeft tot doel om de betrokkenheid van de ouders te vergroten.
Ad 1 Wat mogen de ouders van onze school verwachten?
-

Een open en eerlijke houding richting ouders.
Duidelijke en heldere communicatielijnen.

-

Informatievoorziening van waar de school mee bezig is.
Ouders op de hoogte houden van de vorderingen van hun kind(eren).
Informatie uitwisselen (“omgekeerde 20 minutengesprekken”).
Ouders betrekken bij activiteiten.
Als school informatie verzamelen waar ze haar voordeel mee kan doen.
Goede tussen schoolse opvang verzorgen.
Een goede klachtenafhandeling.
Nieuwe leerlingen (3 jarigen) een aantal dagdelen mee te laten draaien
(gewenning).
Aanbieden van schoolmaatschappelijk werk. Er zijn directe lijnen met de GGD, de
schoolarts en stichting jeugd en gezin.

Ad 2 Wat verwachten wij van de ouders?
-

-

Ouders zorgen ervoor dat hun kinderen op tijd op school zijn en eten en drinken
bij zich hebben.
Ouders tonen interesse in en actieve betrokkenheid bij het wel en wee van hun
kind op school,
door bijvoorbeeld hun zoon of dochter te ondersteunen bij het maken van
huiswerk, indien wenselijk contacten onderhouden met de leerkrachten,
ouderavonden te bezoeken enz.
Ouders tonen respect ten opzichte van andere ouders/kinderen.
Ouders mengen zich niet persoonlijk in een conflict dat hun kind op school heeft,
maar kunnen hun zorgen aankaarten bij de leerkracht.
Ouders tonen respect voor de op school werkende teamleden.
Ouders gaan uit van de oprechtheid van de leerkracht.
Ouders zijn bereid om samen met de leerkracht te zoeken naar oplossingen voor
de op school ontstane problemen.
Ouders melden zich met vragen/klachten eerst bij de leerkracht. Eventueel samen
met een directielid.
Ouders proberen zich minimaal één keer per jaar op te geven voor hulp bij extra
activiteiten. Activiteiten kunnen dan doorgang vinden.

Hoe zijn/worden ouders op dit moment vertegenwoordigd in overlegvormen?
1. MR.
2. Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad.
3. Activiteitencommissie.
Ad1 Medezeggenschapsraad:
De MR bestaat uit een vertegenwoordiging van (3) ouders en (3)leerkrachten.
De MR behartigt de belangen van de school en heeft invloed op het schoolbeleid.
Directie schuift op gezette tijden aan voor overleg met dit orgaan.
De MR beslist niet over onderwijsinhoudelijke dingen, dit valt onder de
verantwoordelijkheid van het team.
De vergaderingen worden vaak om de 2 maanden gepland (openbaar, tenzij anders
vermeld).

Bij elke vergadering worden notulen gemaakt. Deze notulen zijn openbaar tenzij het
van te voren anders is vermeld.
Ad 2 Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad:
Obs de Meent is één van de 32 openbare scholen in de gemeente Emmen. Zij valt
onder het bevoegd gezag van de gemeente Emmen.
Deze raad bestaat uit een afvaardiging van ouders en personeelsleden van
bovengenoemde scholen.
Ad 3 Activiteitencommissie
De activiteitencommissie bestaat uit diverse ouders die zich bezig houden met allerlei
uiteenlopende werkzaamheden.
Gedacht moet worden aan: het fluorspoelen, hoofdluiscontrole, regelen/organiseren
van schoolreizen, organisatie van diverse feesten.
Wat gebeurt er op dit moment aan ouderbetrokkenheid?
Wij proberen de ouders zowel mondeling als schriftelijk van de benodigde informatie
te voorzien.
Mondelinge informatievoorziening
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Informatie/intakegesprek.
Inloopgesprekken.
6 weken evaluatie gesprek (kleuters).
Omgekeerde 20 minuten gesprekken.
Informatieavond voortgezet onderwijs.
Rapportgesprekken.
Inloopochtenden/kijkavonden.

Ad 1 informatie/intakegesprek:
- Ouders van nieuwe leerlingen informeren.
- Van beide kanten verwachtingen bespreken.
- Schoolgids en informatieboekje overhandigen.
- Rondleiding door de school geven en sfeer laten proeven.
- Intakeformulier invullen.
- Leerling inschrijven.
Ad 2 Inloop:
- Directie begroet leerlingen buiten of bij de buitendeur.
- Leerkracht begroet de leerlingen bij de klassendeur.
- De voordeur is open vanaf 08.00 uur.
- De bel gaat om 08.25 uur. Start van de lessen om 08.30 uur
- Ouders kunnen in de tussen liggende periode in gesprek gaan met de
leerkracht.
Is er meer tijd nodig dan kunnen ze een afspraak maken.
- Ouders kunnen ook met vragen bij de directie terecht en eventueel andere
ouders ontmoeten.

Ad 3 6 weken evaluatiegesprek (kleuters):
- Ervaringen kunnen dan worden uitgewisseld
Ad 4 Omgekeerde 20 minutengesprekken:
- Bij de start van het cursusjaar worden ouders per brief uitgenodigd om in
gesprek te gaan met de betreffende leerkracht.
Doel van het gesprek is informatie van de ouders te krijgen over dingen waar
we rekening mee moeten houden.
Ad 5 Informatieavond Voortgezet Onderwijs:
- In de maand november is er een VOO avond in het Hampshire hotel Emmen.
Tijdens deze avond geven een aantal middelbare scholen voorlichting aan de
ouders van groep 8 leerlingen.
- In maart volgen de definitieve gesprekken over de voortgang naar het VO
Hierbij maken we gebruik van de plaatsingswijzer (Fries model)
Dit houdt in dat we kijken naar de CITO scores van groep 6/7/8.
Ad6
Rapportgesprekken:
- Voordat het rapport mee naar huis is gegaan, houden de leerkrachten een
rapportbespreking met de ouders. Dit gebeurt 2 keer per jaar, daarnaast
krijgen de ouders in november een tussenrapportage via Schoudercom.nl.
(Schooloudercommunicatie)
- Voor groep 8 ligt dat iets anders, omdat voor hen in maart de schoolkeuze
besproken wordt met de ouders.
- Voor elke bespreking kunnen ouders zich inschrijven via Schoudercom.nl.
Ad7
Inloopochtenden/inloopavonden:
- Tijdens de inloopochtend kunnen de ouders in de klas kijken hoe de lessen
verzorgd worden.
- De inloopavonden hebben wisselende thema’s. Onderwerpen kunnen zijn
Voeding, Cultuur, Sport, Spel en Gezondheid enz.
Schriftelijke informatievoorziening
1. Schoolgids/informatieboekje.
2. Nieuwsbrief.
3. Website.
4. Informatiebord.
Ad 1 Schoolgids/informatieboekje:
- Ouders krijgen de schoolgids en het informatieboekje via Schoudercom.nl
toegestuurd.
- In deze 2 documenten staat te lezen hoe de school werkt, wat er zich afspeelt
en de resultaten van ons onderwijs en wie er aan deze school verbonden zijn.
- Het informatieboekje geeft allerlei praktische informatie voor ouders weer.

-

De beide documenten worden jaarlijks ter instemming voorgelegd aan de MR.

Ad 2 Nieuws:
- Alle belangrijke nieuwsfeiten worden 1 op 1 via Schoudercom.nl aan de
ouders medegedeeld
Ad 3 Website (www.obs-meent.nl):
- Op de website kunt u informatie vinden onder de kopjes: Welkom, ik ben
nieuw, informatie, informatieboekje, schoolgids, Vogelvlucht, team, fotoalbum,
kinderpagina, links, contact en brede school.
Ad 4 Informatiebord:
- Bij de hoofdingang van de school hangt een informatiebord waarop diverse
berichten van de betreffende periode staan te lezen.
De wensen en de menig van de ouders inventariseren.
1. Ouderenquête.
2. Kwaliteitsgesprekken met ouders.
3. Omgekeerde 20 minutengesprekken.

-

Ad 1 Ouderenquête:
De ouderenquête is onderdeel van de kwaliteitszorg (4 jaren cyclus).
Afgelopen cursusjaar is er weer een oudertevredenheidsonderzoek geweest.
De uitkomsten hiervan zijn besproken in de MR, daarna zijn de resultaten op
papier teruggekoppeld naar de ouders.
Ouders geven de school het gemiddelde rapportcijfer van 7,7.
Naar aanleiding van de uitkomsten van deze enquête gaan we aan het werk
met de onderstaande punten:
 Verkeersveiligheid / bereikbaarheid van de school;
 Informatievoorziening naar ouders toe;
 Meer duidelijkheid geven over de structuur van de school;
 Naamsbekendheid in het dorp vergroten;
 Oudersamenwerking
 Zinvolle ouderavonden

Ad 2 Kwaliteitsgesprekken met ouders:
- Er worden ouders (1 op 1) uitgenodigd om in gesprek te gaan met de directie
van de school.
Om hier richting aan te geven is er een brief opgesteld met aandachtspunten
waar we het over kunnen hebben.
Ouders kunnen daarnaast zelf ook punten ter discussie aangeven.
Ad 3 Omgekeerde 20 minuten gesprekken
- Bij de start van het cursusjaar worden ouders per brief uitgenodigd om in
gesprek te gaan met de betreffende leerkracht.
Doel is om informatie van de ouders te krijgen en om een en ander af te
stemmen, ook de kwaliteit van de school kan onderwerp van gesprek zijn.

Beleidsvoornemens 2015-2019

Ouderbetrokkenheid vergroten
Betere informatievoorziening naar de ouders
Organiseren van zinvolle ouderavonden met specifieke onderwerpen
Implementeren van kijkochtenden
Naamsbekendheid/imago vergroten
Leerlingen enquête uitvoeren en analyseren
Ouderenquête uitvoeren en analyseren

