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Inleiding
Wederzijdse betrokkenheid en aanzetten tot dialoog is belangrijk, omdat ouders en scholen elkaar
nodig hebben bij de opvoeding en het onderwijs. We moeten samen zorgen voor optimale
omstandigheden voor de ontwikkeling van het kind.
De Meentschool investeert sterk in het actief betrekken van ouders/verzorgers bij het
ontwikkelingsproces van de leerlingen in zowel het SO als VSO.
Ouderbetrokkenheid is voor ons een niet-vrijblijvende samenwerking tussen ouders/verzorgers en
onze onderwijsexpertise waarin ouders/verzorgers samen met de medewerkers van De Meentschool
meedenken, meewerken en meebeslissen aan de (school)ontwikkeling van het kind.

Waarom ouderbetrokkenheid
Hoge ouderbetrokkenheid levert de school veel voordelen op. Ouders die de schoolsituatie kennen en
goed op de hoogte zijn van de voortgang en ontwikkeling van het kind, kunnen beter meedenken en
meepraten over actuele schoolzaken. Door te investeren in goede communicatie- en
informatiestromen en in een persoonlijke benadering, voelen ouders zich verbonden met de school en
de leerkrachten. Dat maakt het aanzienlijk makkelijker om vragen te beantwoorden en eventuele
problemen op te lossen. Ook samenwerking bij onderwijsondersteuning door ouders thuis is dan beter
te regisseren. Tot slot is door een goede ouderbetrokkenheid de actieve participatie van ouders bij de
uitvoering van schoolbeleid (via medezeggenschapsraad of ouderraad) sneller en soepeler te
organiseren.
Door middel van enquêtes wordt de ouderbetrokkenheid gemeten en worden er indien nodig acties
ondernomen om de ouderbetrokkenheid te verbeteren.

Beleid Meentschool t.a.v. ouderbetrokkenheid
Contacten met ouders
Wij vinden het belangrijk om regelmatig contact met u als ouders/verzorgers te hebben en zullen u
daarom geregeld uitnodigen voor een gesprek of inloopmoment.
Aan het begin van het schooljaar staan de ouderavonden gepland. Hierin zullen de ouders/verzorgers
geïnformeerd worden over actuele zaken betreffende het onderwijs in het algemeen en het onderwijs
bij De Meentschool in het bijzonder. Bij genoeg belangstelling kan er een tweede ouderavond
plaatsvinden voor de ouders/verzorgers van de nieuw ingestroomde leerlingen. Deze informatieavond
zal dan in februari of maart gepland worden.
Verder kennen we de volgende gesprekken bij De Meentschool:
 Kennismakingsgesprek: na de aanmelding van de leerling maken wij graag kennis met de
ouders/verzorgers. Dit doen wij bij voorkeur binnen twee weken. Tijdens dit gesprek krijgen de
ouders/verzorgers informatie over de manier van werken en uitleg over het werken bij De
Meentschool;
 Evaluatiegesprek Ontwikkelingsprofiel/groepsplanning: kort nadat de leerling gestart is bij De
Meentschool, nodigen we de ouders/verzorgers uit voor een verdiepte kennismaking. Ook de
Intern Begeleider kan hierbij aansluiten. Tijdens dit gesprek ontvang de ouders/verzorgers
aanvullende informatie over de manier van werken bij De Meentschool. Het eerste
Ontwikkelingsprofiel wordt met ouders/verzorgers besproken en ondertekend;
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Adviesgesprek: na elk evaluatieoverleg vindt een overleg plaats waarin het nieuwe
Ontwikkelingsprofiel/ groepsplan wordt besproken, aangevuld en ondertekend;
Schooladviesgesprek: in dit gesprek krijgt u een advies over het vervolgonderwijs van uw
zoon of dochter en de stappen die hierin ondernomen zullen worden;
Rapportbesprekingen: Ouders worden uitgenodigd op school om het rapport te bespreken;
Overige contactmomenten: afhankelijk van de groep wordt via het contactschriftje of
anderzijds (bijvoorbeeld door middel van Klasbord) de dagelijkse zaken uitgewisseld. We
vinden het belangrijk om regelmatig af te stemmen.

Overige informatieverstrekking
 Ouders worden middels de website en Twitter op de hoogte gehouden van de ontwikkeling op
school;
 Indien nodig informeren we ouders door middel van infobriefjes
 Er wordt op regelmatige basis een nieuwsbrief uitgegeven.
Overige contactmomenten:
 Jaarlijks worden er informatieavonden verzorgd met wisselende thema’s;
 Jaarlijks wordt er voor VSO leerlingen en stage informatieavond georganiseerd;
 Jaarlijks worden er markten en festiviteiten georganiseerd door school en leerlingen voor
leerlingen en hun ouders en familie.
Natuurlijk zijn de ouders/verzorgers ook op andere momenten welkom en staat de deur altijd voor hen
open.
Hebben de ouders/verzorgers vragen of bijzonderheden, dan kunnen ze ten allen tijde zelf contact
met ons opnemen.
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