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Strategie-traject Ouderpartnerschap

Het strategie-traject Ouderpartnerschap bestaat uit de 
onderstaande activiteiten:

• Scan van de 5 partnerschappen: Een inspiratie- en 
studiemoment waarin we met uw team komen 
tot visie en ambities rond partnerschap met ou-
ders. 

• Ouderavond Wensen en Verwachtingen: een ge-
spreksavond met alle ouders en leerkrachten over 
wederzijdse wensen en verwachtingen. De avond 
wordt begeleid door gespreksleiders van Actief 
Ouderschap

• Visie- en ambitieplan: de expert van Actief Ou-
derschap verwerkt de opbrengst van de scan en 
de wensen- en verwachtingenavond in een over-
zichtelijk document met de visie, sterke punten, 
wensen en verwachtingen

• Start partnerschapsteam: een team van direc-
teur, enkele leerkrachten en enkele ouders gaat 
aan de slag met ontwikkelen en uitvoeren van ac-
tiviteiten op basis van het visie- en ambitieplan. 
We helpen u hierbij op weg.

Ervaren experts van Actief Ouderschap begeleiden uw 
school. Het model van de 5 partnerschappen van Actief 
Ouderschap vormt de praktische en onderbouwde lei-
draad bij het traject.

Toelichting onderdelen strategie-traject

Scan van de 5 partnerschappen
We starten met een voorgesprek met de directeur, 
waarin we kennismaken en de stand van zaken rond 
partnerschap met ouders en eventuele aandachtspun-
ten kort doornemen. In de aansluitende bijeenkomst 
met de teamleden geven we eerst een korte presen-
tatie. Vervolgens verkennen we met het team wat de 
visie is op partnerschap met ouders. Aan de hand van 
het model van de 5 partnerschappen van Actief Ouder-
schap brengen we in kaart wat er al goed gaat op school 
en welke ambities er zijn. 
Als we dat gedaan hebben bereiden we met elkaar de 

Ouderpartnerschap op uw school planmatig verstevigen

Wilt u partnerschap met ouders planmatig 
verstevigen? Kies dan voor het strategie-traject 
ouderpartnerschap.

Kinderen ontwikkelen zich beter als school en ouders goed met elkaar samenwerken!
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© Stichting Actief Ouderschap

 Het model van de 5 

partnerschappen 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.

  

Stichting Actief Ouderschap is een 

stichting zonder winstoogmerk die 

zich ten doel stelt 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.
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vervolgstap voor: we gaan met alle ouders in gesprek 
over hun wensen en verwachtingen als het gaat om 
partnerschap tussen ouders en school. We organiseren 
hiervoor een wensen- en verwachtingenavond. We 
plannen een datum, nemen het programma van de 
avond door en we spreken af hoe we ervoor gaan zor-
gen dat alle ouders bij deze avond aanwezig zijn.

Ouderavond wensen- en verwachtingen
De avond begint met een korte presentatie van Actief 
Ouderschap over het thema ouderbetrokkenheid. 
Daarin wordt ingegaan op waarom het zo belangrijk is 
dat leerkrachten en ouders als partners samenwerken. 
Naast het model van de 5 partnerschappen van Actief 
Ouderschap, komen hierin herkenbare voorbeelden 
over partnerschap tussen ouders en school aan de orde, 
vanuit perspectief van zowel ouders als leerkrachten. 
Vervolgens gaan we met de aanwezige ouders en leer-
krachten in gemengde groepen in gesprek, ieder onder 
leiding van een gespreksleider van Actief Ouderschap. 
We gaan in op waar zij tevreden over zijn in de samen-
werking en welke wensen, verwachtingen en tips er 
zijn. Aan het eind van de avond komen de groepen bij 
elkaar en vindt er een terugkoppeling plaats.
En wat blijkt…? Er zit veel overlap in de wensen en ver-
wachtingen van ouders en leerkrachten. Daarnaast ko-
men er eye-openers en goede ideeën voor verbetering 
naar voren. Er ontstaat een gevoel van saamhorigheid.

Visie- en ambitieplan en vervolg met partnerschapsteam
Na afloop brengen wij de resultaten van de scan en de 
wensen- en verwachtingenbijeenkomst terug tot een 
samenhangend overzicht van visie, sterke punten, wen-
sen, verwachtingen en ambities voor samenwerking 
van ouders en leerkrachten op uw school. 
We sturen u dit verslag en nemen het telefonisch met u 
door, waarna we eventueel nog wat aanpassingen doen. 
Hiermee ligt er een gedegen basis om partnerschap 

met ouders verder te verstevigen, helemaal passend bij 
de situatie op uw school.
U vertaalt dit met het partnerschapsteam naar een 
gedragen programma van activiteiten.

Een partnerschapsteam waarin enkele ouders, 
leerkrachten en de directeur samenwerken is een 
effectieve vorm om ouderbetrokkenheid planmatig 
en met draagvlak vorm te geven op uw school. We 
begeleiden het partnerschapsteam bij de opstart van 
activiteiten. Hiertoe zijn we aanwezig bij de eerste 
bijeenkomst. Speerpunten voor het partnerschaps-
team kunnen (in aansluiting op de scan en wensen-
avond) bijvoorbeeld zijn:

• Nieuwe ouders meteen vanaf het begin 
betrekken.

• Uitwerken en organiseren van partnerschap met 
ouders in aansluiting op een project of thema op 
school (bijvoorbeeld lezen of woordenschat).

• Informele kennismaking organiseren tussen leer-
krachten en ouders of tussen ouders onderling.

Meer informatie en aanmelding
Neem contact met ons op!
Actief Ouderschap, info@actiefouderschap.nl, 
tel. 085-4863245.


