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Bijlage 2
Wensen en verwachtingen van ouders en school

Interventiemogelijkheden in het Maatwerktraject

















We willen ouders bereiken die nu niet veel op school zijn.
We willen een “samen-cultuur” in school.
We willen meer complimenten geven.
We willen een goed individueel gesprek bij de start van het jaar
We willen materiaal waarmee we informeel contact met ouders stimuleren
We willen een ouderkamer inrichten
We willen de ouders ook via moderne media bereiken
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Leergang: Gesprekscyclus en rapportage/portfolio
Leergang: Verschillen in verwachtingen
Gesprekken met kinderen, ouders en elkaar
Advies planmatige aanpak gesprekken/ontmoetingen. (+rapport)
Ouderacademie
Advies gastheerschap, inrichting
Leergang: Digitaal partnerschap
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Leergang: Een prettig gesprek
Gesprekscyclus en rapportage/portfolio
Training toetsstress
Leergang: Kansen voor peuters en kleuters
Samen werken aan leren
workshops didactisch partnerschap voor ouders
Inzet Actief Taal Partner
Leergang: 21st Century Skills en softskills
Leergang: Leespartnerschap
Verteltassen, Ouderacademie, Actief Taal Partner, Club O
Workshop sociale media
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We willen beter contact met de mensen uit andere culturen



Leergang: cultureel vakmanschap
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We willen meer mannen op de school met al die vrouwen voor de klas.
We willen gesprekken over opvoedthema’s stimuleren
We willen de vaders meer bij school betrekken.
We willen een warme overdracht.
We willen het sociaal emotioneel beleid samen verstevigen
We willen een ouderkamer met activiteiten van ouders
We willen de ouders dagelijks opvoedtips (en leertips) geven









Leergang: Over jongens en meisjes en vaders en moeders
Club O
Vaderavond
Training Warme overdracht
Traject Vreedzame school
Implementatie ouderkamer
Samenscherm en communicatie app

L
F
F
T
O
O
M

Leergang: cultureel vakmanschap
PR-traject/gastheerschap
Leergang: Wij in de wijk
Verteltassen, Ouderacademie of TOLK (via Actief Taalpartner)
Advies Kindcentra 2020
Samenscherm en communicatie app
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Maatschappelijk
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We willen gespreksvaardigheden trainen.
We willen andere rapportgesprekken.
We willen van de toetsstress af
We willen voor de VVE inzetten op ouderbetrokkenheid.
We willen samen het leren oppakken.
We willen de leermethodiek bespreken zodat je je kind kunt helpen
We willen taalontwikkeling thuis stimuleren vanuit school
We willen samen de kinderen voorbereiden op de 21e eeuw.
We willen het LEZEN samen oppakken.
We willen ontmoetingen rond leerthema’s
We willen samen onze kinderen met de sociale media om kunnen laten gaan.
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We willen gezien en gehoord worden.
We willen van de onvrede af die er bij de ouders is.
We willen een professionele cultuur waarin professionals elkaar aanspreken.
We willen de ontmoetingen met ouders planmatig oppakken
We willen een programma voor de ouderkamer
We willen ons gebouw uitnodigend maken voor ouders
We willen effectief communiceren met inzet van de digitale mogelijkheden.



Didactisch
Partnerschap

Leergang: Maak jij het verschil in het leven van een kind?
Coachingstrajecten (directie/leerkrachten)
Leergang: Complimenten geven
Begeleidingstraject startgesprekken
Verteltassen, Ouderacademie of TOLK (via Actief Taalpartner)
Advies ouderkamer
Samenscherm en communicatie app










We willen communiceren met ouders die onze taal niet spreken.
We willen dat we allemaal trots op onze school zijn.
We willen meer samenwerken met de wijk
We willen materiaal waarmee ouders elkaar beter leren kennen
We willen ons gebouw breder inzetten voor activiteiten van de wijk
We willen de ouders informeren over activiteiten in de wijk/brede school
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