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Maatschappelijk
partnerschap

Samen staan voor de 
plek van het kind in de 

maatschappij,wijk of buurt

Informeel
partnerschap

Samen staan voor 
de activiteiten en werk-

zaamheden van de school

Formeel
partnerschap

Samen staan voor het 
schoolbeleid bestuur / MR

Didactisch
partnerschap

Samen staan voor het 
leren van het kind

Pedagogisch
partnerschap

Samen staan voor het 
welzijn van het kind

Op welke wijze
onderhouden we

contacten in de wijk?

Hoe leggen we 
laagdrempelig contact 

met de ouders?

Hoe communiceren we 
over de formele zaken?

Hoe communiceren wij 
over leerdoelen 
en didactiek?

Hoe spreken wij met 
ouders over opvoeden?

Welke materialen zijn er 
om een informele, 

warme sfeer te creëren?

Welk materiaal zetten 
we in om samen de 

organisatie vorm 
te geven?

Zijn er verschillende 
materialen, geschikt 
voor diverse ouders?

Welke materialen zijn er 
om opvoed-

ondersteuning te 
faciliteren?

Welk materiaal gebruiken 
we voor samenwerking 

met de buurt?

Welke (belangrijke) 
rol willen we spelen 

in de wijk?

Hoe creëren we 
een sfeer waarin 

iedereen welkom is?

Hoe zorgen we voor 
transparantie in regels 

en afspraken?

Wat is nodig
om elke ouder 
te bereiken?

Voelen we ons 
verantwoordelijk om 
samen op te voeden?

Hoe biedt het gebouw 
ruimte om elkaar te 
spreken en te zien?

Waar kan men terecht 
voor formele zaken / 

vragen?

Op welke plekken kunnen 
leeractiviteiten met 

ouders plaatsvinden?

Op welke plekken is rust 
en ruimte om over 

opvoeden te praten?

Hoe willen we het 
gebouw inzetten ten 

voordele van de wijk?

In welke netwerken 
in de wijk 

participeren we?

Welke leeractiviteiten 
voor / met ouders zijn 

georganiseerd?

Hoe organiseren we de 
formele samenwerking?

Hoe organiseren we het 
systematisch betrekken 

van ouders?

Op welke momenten 
praten we over 

opvoeding?

Hoe communiceren 
we interactief met 

de omgeving?

Hoe zetten we ICT in om 
de informele contacten 

te ondersteunen?

Hoe benutten we ICT 
in communicatie over 
formele aspecten van 

school?

Hoe benutten we ICT
in de interactieve

communicatie over leren?

Hoe benutten we ICT 
in communicatie over 

opvoeding?

Communicatie

Cultuur

Organisatie

Materialen

Gebouw

ICT

Het model van de vijf partner-
schappen van Actief Ouderschap 
helpt u om integraal en 
gestructureerd aan de slag te gaan 
met ouderbetrokkenheid. 
Wilt u meer weten over dit model? 
Wij helpen u graag bij de toepassing 
ervan.

Actief Ouderschap stelt zich ten doel 
om de samenwerking tussen school 
(kinderopvang, sportvereniging, CJG, 
etc.) en thuis te verbeteren. 
Kinderen presteren beter als de 
ouders betrokken zijn. Ouders raken 
meer betrokken als scholen en 
professionals daar bewust werk van 
maken. Wij willen scholen en 
professionals hiervan bewust maken 
en ondersteuning bieden.

Actief Ouderschap
Postbus 1109
3860 AC Nijkerk
Telefoon (085) 4863245
www.actiefouderschap.nl
info@actiefouderschap.nl
Twitter: @actiefouder
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