OuderKindBijeenkomst
samenwerken met ouders aan leren

Samen zorgen we voor een spetterende
presentatie van uw school naar de ouders!

Ouders zijn geïnteresseerd in het leren van hun kind. Natuurlijk informeert u
hen over de onderwijsstof via uw nieuwsbrief. Maar u kunt meer doen!
Diverse onderzoeken tonen aan dat een nauwe samenwerking tussen school en ouders, resulterend in onderwijsondersteunend gedrag van ouders, de prestaties van kinderen
sterk positief beïnvloeden*. Deze positieve invloed is zichtbaar ongeacht opleiding en economische achtergrond van de
ouders. Het loont dus om als school in deze didactische
samenwerking energie te steken!
Door de inzet van een OuderKindBijeenkomst werkt u op een
laagdrempelige wijze aan de ondersteunende rol van ouders.
Zij krijgen informatie en praktische tips; en kunnen vervolgens door klassenbezoek zelf ervaren hoe u op school met de
lesstof omgaat. Door het bijwonen van de bijeenkomst leren
ouders hoe ze spelenderwijs kunnen aansluiten op datgene
wat in de school geleerd wordt.

Hoe ziet de OuderKindBijeenkomst eruit?
In een OuderKindBijeenkomst staat één door u gekozen vakgebied centraal. U kunt daarbij bijvoorbeeld denken aan lezen of rekenen. We organiseren de bijeenkomst
samen met u, zodat deze helemaal past bij uw school en
uw wensen. De basis van de bijeenkomst bestaat uit een korte algemene presentatie aan de ouders over dat vakgebied.
De presentatie geeft een algemene schets van het belang
van het vakgebied en de opbouw in de basisschool. Uiteraard
wordt ingezoomd op wat ouders kunnen doen om hun kind
te ondersteunen. Na afloop krijgen zij een mooie flyer mee
waarin de highlights en de praktische tips na te lezen zijn.
Vervolgens kunnen de ouders in de groepen open lessen
volgen zodat zij in de praktijk kunnen zien hoe in de groepen
met het vakgebied wordt omgegaan. Ouders kunnen kijken,
of meedoen! Dat is aan u.

Maatwerk voor uw school
Vanuit deze basis organiseren we de bijeenkomst op maat
met u. We kijken daarbij of leerlingen een speciale rol zullen vervullen en welke activiteiten in de groepen het best
zullen aansluiten. Ook passen we de inhoud van de presentatie aan op de wensen en behoeften passend bij uw ouderpo-

pulatie. Actief Ouderschap neemt in nauwe samenwerking
met u de coördinatie en desgewenst de presentatie op zich.
Met elkaar werken we ernaar toe dat u voldoende in handen
heeft om zelf vaker OuderKindBijeenkomsten binnen uw
school te organiseren.
Ouders zijn van nature betrokken bij hun kind; de inzet
van een OuderKindBijeenkomst benut deze natuurlijke
betrokkenheid met een win-win-effect als resultaat.

Scholen zeggen:
•
•
•
•

Wat een mooie hoge opkomst!
Je ziet de kinderen genieten!
Er zijn ouders die we niet altijd op school zien,
leuk dat zij er nu zijn!
Dit moeten we echt vaker doen!

Een leerkracht:
•
•

Ik vond het aanvankelijk heel spannend, ouders in 		
mijn klas. Maar het was geweldig, dit wil ik vaker!
Ik heb gewoon een leesles gegeven; ouders vonden 		
juist dàt leuk om te zien!

Ouders zeggen:
•
•
•
•
•

Heel leuk en leerzaam. Nieuwe inspiratie gekregen!
Leuk! Maakt het voor de kids ook leuk en spannend!
Zoeken jullie voorleesmoeders?
Leuk om mee te draaien en te kijken hoe het gaat in
de klas. Vaker doen!
Lezen was interessant. Nu ook over rekenen graag!

Meer weten?
Neem contact op!
* o.a Epstein, J. (2001). School, family and community partnerships.
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