
Acties team/school n.a.v. ouderpanelavond communicatie 

 

Met het team is de samenvatting van de MR over oudercommunicatie en -

participatie besproken. Mooi om te zien dat veel van genoemde punten overeen 

komen met de schoolplannen van het team zoals leerlingen betrekken bij hun 

school-en leerprestaties en ouders informeren over leerdoelen en leerlijnen. 

Sommige punten kosten meer tijd en zullen volgend schooljaar uitgewerkt worden. 

Hierover brengen wij u later op de hoogte. 

Een aantal punten kunnen wij op korte termijn realiseren: 

Ouders gaven aan dat er behoefte is om aan het begin van het schooljaar 

geïnformeerd te worden over leerlijnen en leerdoelen per leerjaar.  

Dit kunnen we gemakkelijk realiseren door de eerste informatieavond in het nieuwe 

schooljaar anders te organiseren en per leerjaar in te delen.  

Daarnaast is de wens naar voren gekomen om kinderen meer te betrekken bij hun 

schoolprestaties. Dit willen we onder andere doen door leraar-ouder-kind 

gesprekken te gaan voeren. Vanaf welke groep en hoe vaak per jaar, wordt nog 

besproken. Hier komen we begin volgend schooljaar op terug. 

Een volgend punt dat we op korte termijn aanpakken is het gebruik van de website. 

Dit doen we door voortaan de maandinfo op de website te plaatsen en u alleen 

nog een link te mailen. Verder gaan we de agenda actiever gebruiken. Zo zullen 

onder andere (topo)toetsen en andere nuttige informatie in de agenda worden 

aangekondigd. Als u zich op de groep van de klas van uw kind(eren) heeft 

geabonneerd, verschijnt deze informatie vanzelf in uw digitale agenda.  

(Abonneren kan via een computer/telefoon op de website, links onderaan in het 

agendascherm) 

Ook de suggestie om de expertise van ouders in te zetten voor de school nemen we 

mee.  

In de hulpbrief aan het begin van het nieuwe schooljaar zullen we hiernaar 

informeren. Wij hopen op enthousiaste experts die onze school iets kunnen bieden.  

We hopen u zo voldoende geïnformeerd te hebben over onze acties op korte 

termijn. 

 


