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Wensen- en verwachtingenavond 
en Partnerschapsteam

Tip: Voor scholen die de ‘scan van Actief 
Ouderschap’ in het team hebben gedaan, zijn 

de wensen- en verwachtingenavond en het 
partnerschapsteam mooie vervolgstappen.

Wensen en verwachtingenavond
In gesprek met ouders over wederzijdse wensen 

en verwachtingen

In gesprek met ouders: Als instelling of professional hebben 
we allerlei verwachtingen van ouders. Maar wat wensen en 
verwachten ouders eigenlijk van ons? Waar zijn ze blij mee in 
de samenwerking? Wat kan er beter?

In een introductie belicht Ac-
tief Ouderschap het belang van 
partnerschap tussen ouders en 
professionals. Hierbij komen her-
kenbare praktijkvoorbeelden aan 
de orde.

Daarna gaan we in gesprek met gemengde groepen van ou-
ders en professionals op uw locatie. Waar zijn we blij mee 
en welke wensen en verwachtingen hebben we van elkaar? 
Gespreksleiders van Actief Ouderschap leiden deze gesprek-
ken, aan de hand van het model van de partnerschappen.

Er ontstaan mooie gesprekken, ideeën en inzichten. Het is 
prettig om te horen hoe ouders eigenlijk waarderen wat u 
doet! De avond biedt praktische handvatten voor verdere 
uitwerking van uw ouderbeleid en programma van activitei-
ten. Daarnaast ontstaat een sterk gevoel van saamhorigheid: 
we werken samen aan de ontwikkeling van onze kinderen!

Actief Ouderschap werkt de resultaten van de avond uit in een 
praktisch verslag. U kunt dit gebruiken voor de uitwerking 
van een programma van activiteiten om de samenwerking 
met ouders te versterken. Dit kan ook opgepakt worden in 
het partnerschapsteam.

Contact
Wilt u meer weten over de mogelijkheden? Neem contact op!

Partnerschapsteam
Professionals en ouders organiseren samen 

activiteiten om de samenwerking te versterken

Zoekt u een effectieve manier om ouderbetrokkenheid plan-
matig én met draagvlak vorm te geven op uw locatie? Start 
dan een partnerschapsteam waarin enkele ouders, leerkrach-
ten en de directeur samenwerken. 

We begeleiden het partnerschapsteam bij de opstart en 
het ontwikkelen, organiseren en uitvoeren van activiteiten. 
Ook hierbij biedt het model van de 5 partnerschappen 
praktisch houvast. 

Speerpunten voor het partnerschapsteam in dit eerste jaar 
kunnen (in aansluiting op het ouderbeleidsplan) zijn:

• Ouders enthousiasmeren voor de wensen- en 
verwachtingenavond;

• Programma van activiteiten voor ouders ontwikkelen, 
organiseren en uitvoeren, in aansluiting op de ouder-
populatie en wat er speelt. De opbrengst van de wen-
sen- en verwachtingenavond geeft hierbij richting;

• Nieuwe ouders meteen vanaf het begin betrekken;
• Uitwerken en organiseren van partnerschap met 

ouders in aansluiting op een project of thema 
(bijvoorbeeld lezen);

• Informele kennismaking organiseren tussen 
leerkrachten en ouders of tussen ouders onderling.

‘Fijn om te horen dat 
ouders zoveel waarde-
ring hebben voor ons.’ 
- Een leerkracht.

‘Sommige dingen waren echt eye-openers voor me. 
Kleine dingen waarmee we veel verschil kunnen 
maken. Ik ga er morgen meteen mee aan de slag.’ 
- Een directeur.

‘Deze avond was als 
Red Bull, het geeft 
ons team vleugels!’
- Een directeur.


