Communicatie met ouders
Startgesprekken en rapporten
Twee maal per jaar, in februari en juni, ontvangen de ouders een rapport betreffende de
vorderingen van hun kind. In de groepen 0 t/m 3 zal dit een beschrijvend rapport zijn en
vanaf groep 4 is dit mede een becijferd rapport.
Onze rapporten worden volledig digitaal samengesteld en de afdruk hiervan geven wij
aan uw zoon/dochter mee naar huis.
Tussen de start van het schooljaar en het eerste schriftelijke rapport organiseren wij kort
na de herfstvakantie echter eerst de startgesprekken. Hier kunnen ouders en
leerkrachten samen bespreken wat de verwachtingen en mogelijk knelpunten en zorg
zullen zijn in dit schooljaar. In de groepen 7 en 8 worden de kinderen ook uitgenodigd
om bij dat gesprek aanwezig te zijn. Voor groep 8 is dit gesprek enkele weken later
i.v.m. het traject V.O.
Voor het startgesprek en naar aanleiding van het
eerste rapport kunt u gebruik maken van de
uitnodiging die aan alle ouders wordt verzonden om
een gesprek met de leerkracht te voeren. T.a.v. het
tweede rapport ontvangt u hiervoor geen uitnodiging,
maar u kunt natuurlijk op uw initiatief wel om een
overleg vragen. Ten slotte is het uiteraard altijd
mogelijk een andere afspraak te maken om met de
betreffende leerkracht over uw kind te spreken.
Ouderavonden
Aan het begin van het schooljaar wordt in iedere groep een informatieavond gehouden.
Tijdens deze avond kunt u de klas van uw kind bezoeken en met de leerkracht
kennismaken. De leerkracht zal het lesprogramma en de werkwijze voor het jaar
toelichten.
Voor groep 2 én 3 wordt in de loop van het schooljaar een extra algemene ouderavond
georganiseerd. Het initiatief hiertoe ligt bij de glk.
Voor groep 8 is er een aparte informatieavond rondom de keuze voor het Voortgezet
Onderwijs.
Wij streven er tevens naar regelmatig een algemene ouderavond te organiseren rond
een actueel thema dat gerelateerd is aan onderwijs en opvoeding. Hiertoe neemt onze
MR vaak het initiatief.
In de afgelopen schooljaren zijn er bijvoorbeeld ouderavonden rondom speelgoed en
veilig internet georganiseerd.
Voor bijna alle ouderavonden geldt dat we deze in principe op dinsdag organiseren.
Huisbezoek
De vaste groepsleerkrachten van de groepen 0-1-2 leggen vlak voordat uw zoon/dochter
bij ons op school start een huisbezoek af. Dit noemen wij het zgn. intakegesprek.
Wij beschouwen dit bezoek als een structureel moment van informatie overdragen van u
naar ons en omgekeerd.
Voor de groepen 3 geldt in het algemeen dat u bij de groepsleerkracht kunt aangeven
dat u prijs stelt op extra tussentijds overleg.
Dit kan dan bij u thuis of op school gebeuren.

Evenzo kan de groepsleerkracht van zijn/haar kant u een soortgelijk verzoek doen.
Voor bijvoorbeeld groep 2 en 3 kan dit o.a. zijn vanwege resp. de overgang 2/3 en de
voortgang van het leesproces.
Een gesprek vindt plaats op een moment dat in overleg met ouders wordt bepaald. Zie
ook ‘Afspraak maken’.
De huisbezoeken kunnen 's middags of 's avonds zijn.
In de 3 á 4 weken die vooraf gaan aan de vierde verjaardag mogen de kinderen, naar
behoefte en afhankelijk van de samenstelling van de groep, een dagdeel op bezoek
komen om vast wat te wennen.
In deze periode zal de leerkracht ook het genoemde intakegesprek afleggen.
Leerlingen die voor de hogere leerjaren aangemeld worden mogen, na overleg, ook eerst
komen wennen aan de nieuwe situatie.
Ook voor hen kan vooraf een gesprek op school of thuis plaats vinden.
Leerlingdossiers
Van elke leerling wordt er gedurende het verblijf op onze school zorgvuldig een dossier
bijgehouden. Wij slaan dit volledig digitaal op in het leerlingadministratiesysteem
ParnasSys; van het leerlingvolgsysteem tot het mailverkeer.
Na het vertrek van onze school blijft dit gehele dossier 5 jaar gearchiveerd alvorens het
wordt verwijderd uit ons systeem.
Als ouders heeft u altijd recht van inzage in dit dossier. Hiertoe
dient u met de directeur een afspraak te maken.
In het bijzijn van een vertegenwoordiger van de school kan het
dan worden ingezien.
Indien u een kopie wenst te ontvangen is dit mogelijk. U betaalt hiervoor dan een
vergoeding.
Derden kunnen het dossier, omwille van privacy, alleen inzien met toestemming van de
ouders.
Directiespreekuur
Er is op onze school geen sprake van een apart directiespreekuur.
De directeur is de hele schoolweek aanspreekbaar.
Het is wel zo dat het moment niet altijd goed uit kan komen i.v.m. andere voorgenomen
werkzaamheden.
In dat geval wordt er altijd op korte termijn een afspraak gemaakt tussen de ouder(s) en
de directeur.
Oudervragenlijst
Onder hebt u al kunnen lezen dat wij periodiek de mening van ouders over de school
vragen; in het algemeen en t.a.v. de sociale veiligheid.
Wij kunnen u natuurlijk niet verplichten aan dit onderzoek mee te doen, maar stellen uw
medewerking wel zeer op prijs.
U begrijpt dat het niet mogelijk is met alle op- en aanmerkingen onmiddellijk iets te
doen. Voor ieder jaar maken wij een selectie van zaken die wij willen verbeteren.
Waar mogelijk en relevant zullen deze voornemens worden ingepast in het geldende
schoolplan.
Uiteraard wordt u hierover geïnformeerd.
Jaaragenda
Op de website kunt u de jaaragenda voor ouders vinden alsmede de actuele agenda van
Google.

Een handig overzicht voor u van allerlei gebeurtenissen die in het schooljaar zullen gaan
plaats vinden.
Afspraak maken
Natuurlijk bestaat er altijd de gelegenheid om buiten de genoemde wijzen van
communicatie te spreken met een groepsleerkracht.
We verzoeken u dan wel vriendelijk om hier een afspraak voor te maken buiten de
lestijden om de voortgang van de lessen niet te verstoren.
Digitale communicatie
Wij communiceren op diverse digitale manieren met u; via Parro, via brieven op de
website, via mail, via de nieuwsbrief en via Kikonline.
Wij proberen deze diverse media zo consequent mogelijk te gebruiken, zodat u geen
informatie mist. Hieronder vindt u op hoofdlijnen hoe we hiermee om willen gaan.
Parro
Parro is een veilige (AVG) app waarmee u via uw telefoon en/of PC snel
kunt communiceren met ouders uit de groep van uw zoon/dochter. De
leerkracht kan op deze wijze heel snel communiceren met alle ouders
van de eigen groep. Indien u deze app nog niet heeft geïnstalleerd op
uw telefoon en/of PC verzoeken wij u dit alsnog te doen. U mist anders
wellicht informatie.
De mogelijkheden binnen Parro willen we stap voor stap uitbreiden.
Uiteraard houden we u daarvan op de hoogte.
Parro is onderdeel van ons leerlingen administratieprogramma ParnasSys en wordt
vooral gebruikt voor:
-Het versturen van foto’s van activiteiten;
-Korte berichten ; qua omvang en bij tijdsdruk;
-Groepsgerelateerde informatie;
-Gespreksplanner;
-Activiteiten melden en ouderhulp vragen via het agenda-item.
Website
Onze school heeft een website waarmee we streven naar een zo duidelijk mogelijke
communicatie.
Naast historische informatie kunt u er meer interessante zaken vinden t.a.v. ons
onderwijs en de organisatie van onze stichting en school en formulieren die voor u te
gebruiken zijn.
Er verschijnen ook brieven op de website.
U ontvangt dan een mailbericht dat er voor u een brief is geplaatst. T.a.v. brieven wordt
de website vooral gebruikt voor:
-Brieven met veel informatie om terug te kunnen lezen;
-Informatie zoals wedstrijdroosters etc.

Nieuwsbrief
Op de laatste schooldag van iedere maand ontvangt
u bericht dat er een nieuwe nieuwsbrief op de
website is geplaatst.
In deze nieuwsbrief vindt u o.a. de agenda van de
komende maand, voorgenomen activiteiten, de regel
van de maand, algemene informatie en overige
interessante zaken die we graag onder uw aandacht brengen.
Mail
De overige informatie die bestemd is voor de ouders ontvangt u via mail. Het betrfet hier
vooral informatie die te groot is voor Parro.
Kikonline
Dit was voorheen ons weblog waarop leerlingen, ouders en leerkrachten ieder moment
hun nieuws en aan- of opmerkingen kwijt konden. Vanwege de diverse vormen van
communicatie beraden we ons op een nieuwe functie van Kikonline voor m.n. de
leerlingen.
Ouderpanel
Ondanks dat wij al op vele manieren met u communiceren, willen wij
de verhouding met de ouders op een professionele manier verder
verdiepen.
Omdat de school “er toe doet” hebben wij een grote invloed op de
ontwikkeling van uw kinderen. We zijn erg benieuwd naar uw
ervaringen met diverse zaken in school en willen graag nader op zoek
naar uw mening.
Doen wij de dingen die we goed denken te doen ook goed en worden ze ook ontvangen
met de intentie waarmee wij ze uitzenden?
Wij denken dat een ouderpanel een vorm is om dit samenspel tussen school en ouders te
verbeteren op een manier waarbij ieder zijn eigen verantwoordelijkheid behoudt.

