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Inleiding 
Dit ouderbeleidsplan heeft tot doel sturing en richting te geven aan hetgeen de Meerpaal voorstaat 
m.b.t. de betrokkenheid van de ouders van de leelringen. Om gericht invulling te geven aan 
ouderbetrokkenheid of ouderparticipatie is dit ouderbeleidsplan danook geschreven. Wij willen 
hierin tot uitdrukking brengen dat onderwijs een (deels) gezamenlijke verantwoordelijkheid is van 
school en ouders. hoog in het vaandel staan. 
 
Wij willen een goed contact tussen ouders en school bevorderen. Dit heeft een positief effect op de 
schoolontwikkeling van kinderen. Daarom richten wij ons op een open en duidelijke communicatie 
met ouders. Hulp, inbreng en ondersteuning van ouders en zijn voor de Meerpaal van groot 
belang. Samen werken en samenwerken is daarbij het uitgangspunt.  
 
De Meerpaal wil werken aan het vergroten van de ouderbetrokkenheid en ouderparticipatie met 
als doel het verbeteren en optimaliseren van het contact tussen ouders en school. 
 
Verwachtingen 
Het ouderbeleid heeft tot doel de betrokkenheid van ouders te vergroten bij de schoolloopbaan van 
hun kind. Dit vergroot de ontplooiingskansen van de leerlingen en heeft een positief effect op de 
leerresultaten. 
Om dit te bereiken, zet de Meerpaal in op: 

� een proactieve en initiatiefrijke houding richting ouders, 
� communicatie op basis van openheid en vertrouwen, 
� het informeren van ouders over nagenoeg alles waar de school mee bezig is, 
� ouders goed op de hoogte te houden van de vorderingen van hun kind(eren), 
� ouders actief betrekken bij werkgroepen, 
� ouders betrekken bij meningsvorming en beleid, 
� ouders uitnodigen voor de besprekingen van hun kind, 
� adequaat handelen en reageren bij en op klachten, vragen, suggesties van ouders, 
� het bieden van een goede overblijfvoorziening, 
� het aanbieden van wendagen voor de bijna vierjarige kinderen, 
� het aanbieden van wendagen voor nieuwe leerlingen, 
� de aanwezigheid van schoolmaatschappelijk werk in de school. 

 
Wij hechten aan een pedagogisch klimaat waarin kinderen zich veilig en geaccepteerd voelen en 
waarin collegae, ouders en kinderen respectvol met elkaar omgaan. Daarom hebben wij een 
gedragsprotocol gemaakt voor leerlingen, leerkrachten en ouders. 
 
Wij verwachten van ouders dat zij: 

� op tijd op school zijn met hun kind, 
� voldoende eten en drinken meegeven aan hun kind, 
� hun kind passende kleding laten dragen, 
� interesse tonen in en een actieve betrokkenheid hebben bij het wel en wee van hun kind 

door het bezoeken van ouderavonden, 
� actief contact onderhouden met de leerkracht,  
� respect tonen naar andere ouders en kinderen,  
� niet discrimineren, 
� zich niet persoonlijk mengen in een conflict dat hun kind op school heeft met een 
� ander kind, 
� respect voor collegae, 
� uitgaan van de positieve intentie (van zowel de collegae als andere ouders), 
� bereid zijn om samen met de leerkracht te zoeken naar en te werken aan oplossingen 



  

4/6 24 september 2014 

voor problemen met/van hun kind, 
� vragen en problemen direct communiceren met de betrokken leerkracht, 
� zich opgeven voor het helpen bij extra activiteiten. 

 
Vertegenwoordiging in de school 
Ouders worden op verschillende manieren betrokken bij de school: 
Een van de formele vormen waarin ouders betrokken zijn bij de school is de zitting van twee 
ouders (oudergeleding) in de MR. 
De MR bestaat uit een vertegenwoordiging van twee ouders en twee teamleden. Deze raad 
behartigt de belangen van school, leerlingen en leerkrachten en heeft invloed op het schoolbeleid. 
Daartoe voert de MR-overleg met de directie. De MR beslist niet over onderwijsinhoudelijke zaken, 
dat is de verantwoordelijkheid van het team.  
De MR komt minimaal vier keer per jaar bijeen. Ouders kunnen agendapunten mailen naar 
directie@basisschooldemeerpaal.nl. 
 
De Meerpaal heeft een actieve oudergroep in de vorm van de ouderraad. Zij biedt hulp en is 
betrokken bij allerlei activiteiten. Hierbij valt te denken aan: 

1. Sinterklaas, 
2. Kerst, 
3. Pinksterfeest, 
4. Sportdag, 
5. Schoolkamp, 
6. Avond4daagse, 
7. Koningsdag, 
8. Musical groep 6. 

 
Initiatieven 
Om de ouders meer en meer te betrekken bij de school en het leren van hun kind, zijn wij actief op 
het gebied van: 

� informatieverstrekking aan ouders via de maandelijkse nieuwsbrief, 
� het bieden van rondleidingen door de school, 
� de inschrijving, deze vindt plaats op school. 

 
Daarnaast wordt een plan gemaakt voor het verbeteren van de entree en toegang van de school. 
Momenteel komen de ouders en de kinderen door de voordeur en achterdeur tegelijk naar binnen 
bij aanvang van de school. Ook bij het einde van de lesdag worden beide deuren gebruikt. 
Hierdoor ontstaat er een onveilige situatie en ontstaat er tevens veel tocht in het pand.  
Om ervoor te zorgen dat de kinderen zich welkom weten in de klas en om de overgang van  
thuis - klas te vergemakkelijken voor de kinderen, begroeten wij de leerlingen met een handdruk bij 
de deur van de klas. Zo ook bij het verlaten van de klas aan het einde van de lesdag. 
Voorts: 

� gaan de deuren van de school om 8.20u open, 
� kunnen de ouders tijdens de tien minuten inloop een kijkje nemen in de klas, 
� kunnen de ouders op de informatieavond kennismaken met de leerkracht, 
� kunnen de ouders van startende kinderen (kleuters) na ongeveer 6 weken hun ervaringen 

delen met de leerkracht i.h.k.v. een startevaluatie,  
� krijgen de leerlingen van groep 1 die nog maar kort op school zijn een kleuterverslag 

waarin de eerste indrukken vermeld staan, 
� krijgen de leerlingen van groep 1-2 krijgen twee keer per jaar een rapport en krijgen de 

leerlingen van groep 3 drie keer per jaar een rapport, 
� zijn in november en maart voor de groepen 1 t/m 7 rapportgesprekken, 
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� ontvangen de leerlingen van groep 8 in maart het eindadvies, 
� krijgen de ouders van groep 8 in november uitleg over het toets- en adviestraject. 

 
 
 
 
 
 
 
 
In het schooljaar 2015-2016 gaan wij starten met klankbordavonden. Op deze avonden wordt er 
aan ouders ruimte geboden om over een bepaald onderwerp te spreken. Onderwerpen kunnen 
zijn:  

� het tevredenheidonderzoek,  
� de criteria waaraan traktaties moeten voldoen en wanneer we/niet een traktatie,  
� de plek van huiswerk in het schoolse leertraject, 
� leerondersteuning thuis door ouders, 
� het gebruik van ICT op school,  
� pesten (redenen, voorkomen, en bestrijden) 
� naschoolse activiteiten 
� continurooster 
� feestelijkheden 

 
Ouders die geïnteresseerd zijn om aanwezig te zijn op een klankbordavond kunnen zich per 
keer opgeven door middel van een strookje in een nieuwsbrief. 
 
Naast de klankbordavonden willen wij in het schooljaar 2015-2016 ook twee themabijeenkomsten 
organiseren. Deze bijeenkomsten worden georganiseerd door de school. 
Tijdens die bijeenkomsten kunnen er zaken besproken worden van onderwijsinhoudelijke aard, 
bijvoorbeeld: “Ik en Ko”, “Puk en Ko”, zorgverbreding of het directe instructiemodel, gekozen 
methoden, leerlingvolgsysteem en de doorgaande leerlijn. 
Maar ook pesten, eet- of slaapproblemen, veiligheid op school, traktaties of EHBO kunnen dan 
een thema zijn. Voorts kunnen ouders een thema inbrengen. 
 
Middels de digitale schoolgids geven wij de ouders praktische informatie over de school. 
Ook krijgen de ouders op deze wijze de wettelijk verplichte informatie overhandigd. 
Met een maandelijkse nieuwsbrief worden de ouders geïnformeerd over de komende periode van 
ongeveer vier weken en besteden wij aandacht aan zaken die om verduidelijking of herhaling 
vragen. 
De nieuwsbrief is, nadat deze is overhandigd aan de ouders, ook te vinden op onze website. 
http://www.nldata.nl/meerpaal. 
 
Op de website staat voorst alle informatie gepubliceerd die voor de ouders van belang kan zijn. 
Daarnaast kunnen van de website de formulieren gedownload worden t.b.v. verlof en inschrijving. 
 
Meten = weten 
Om te weten hoe de kinderen, de ouders en de collegae de school ervaren, houden wij om de 
twee jaar een tevredenheidonderzoek. Dit onderzoek is een onlosmakelijk onderdeel van onze 
kwaliteitszorg. 
De analyse van deze enquête bespreken wij in schooljaar 2015-2016 met ouders tijdens een 
speciale themabijeenkomst. 
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Voornemens 
In het schooljaar 2015-2016 (en verder) willen wij: 

� ouders meer bij de school en het onderwijs betrekken, 
� ouderbetrokkenheid en ouderparticipatie als vast punt op de teamvergadering, 
� klankbordavonden organiseren, 
� themabijeenkomsten organiseren. 

 
 
In het kalenderjaar 2015 zullen de benodigde voorbereidende werkzaamheden een aanvang 
nemen. 


