
 
Bijeenkomst Communicatie/ouderbetrokkenheid 
 
Datum: 25 november 2019 
 

1. Welkom 
 

2. Voorstelronde 
- Melanie (moeder van Rayan), is gevraagd, zit in de MR, ziet het belang van 

goede communicatie en verbeterpunten hierin. 
- Anchela (moeder van Deran), is actief geweest op school, even gestopt, heeft 

nu weer tijd om dit aan te pakken. Wil hierin participeren. 
- Karin (moeder van Eltjo), opgegeven omdat het interessant is, wil graag 

weten hoe alles zit. 
- Martine (moeder van Mats), interesse omdat bij aanmelding van haar zoon 

verbeterpunten waren te benoemen. 
- Maarten (leerkracht, ICT, MR), heeft hierin lijnen die raakvlakken hebben met 

deze werkgroep. 
- Jacqueline (administratie), doet de communicatie naar ouders. 
- Lisette (leerkracht/gedrag), is veel in contact met ouders en vindt dit 

belangrijk, ook om dit schoolbreed te gaan dragen. 
- Jeanet (moeder van Dani), vindt ouderbetrokkenheid belangrijk en 

communicatie valt hier ook onder. 
- Maaike (sociaal koken), heeft al veel plannen en wil kijken of dit aansluit bij 

behoeften van ouders. 
- Dyana (wijkcoach), op school ook aanwezig voor ouderbetrokkenheid. 
- Ronald (directeur), vindt ouderbetrokkenheid heel belangrijk. 

 
3. Verwachting ouders De Bloeiwijzer. Vragenlijst ideeën:  

Waar ligt uw behoefte voor workshops/informatie?  
Wat wilt u voor informatie op de website? 
Wat zijn positieve punten? wat zijn ontwikkelpunten? 
Is er behoefte aan een informatieavond voor Parro? 

 
4. Aanbod Dyane en Maaike 

- Dyane: hebben zelf nagedacht over onderwerpen, maar staan ook open voor 
ideeën van ouders. Hoe kunnen ouders elkaar ‘benutten’? 

 
Er is ook behoefte aan informatie die onderbouwd is en wetenschappelijk, als 
informatieve workshop, ervaringen uitwisselen hierin. Eventueel een externe 
uitnodigen die informatie/presentatie geeft, en daarna koken om het te laten 
verwerken (als combinatie?). 
Er zijn ouders die wel behoefte hebben aan de workshops, maar ook van 
bovenstaande. Er is een tweedeling in te zien. 
 



 
5. Parro, Nieuwsbrieven, website 

- Als de input wederzijds is (van ouders en leerkrachten) werk je samen, dit kan 
onder andere via Parro 

- Ook mogelijkheid om schoolbreed dingen erin te zetten (zoals de 
nieuwsbrief). 

- Onze werkgroep heeft een emailadres communicatie@debloeiwijzer.nl  
- Optie: een platform voor ouders waar ze informatie kunnen inwinnen, bijv. 

over voortgezet onderwijs of dyslexie enz? 
- Fijn: als er een agenda komt, met een reminder (zodat ouders een melding 

krijgen als er bijv schoolfotograaf is). 
- Voorlichtingsavond voor Parro (is hier behoefte aan?) 
- Houd communicatie van externen wel gescheiden van school, maar 

gedeeltelijk via de website/nieuwsbrief. 
 

6. Tips en Tops in de communicatie  
Top: 

- openheid en bereikbaarheid (laagdrempelig) 
- we starten met communiceren over hoe we communiceren 
- openheid in gesprekken is prettig (zowel met leerkracht als specialisten) 
- Parro vanuit de leerkrachten  
- goede herinneringsmails vanuit administratie 
- goede nieuwsbrieven met relevante informatie 
- email-adressen van leerrkachten in de schoolkalender 
- open cultuur 
- open voor nieuwe ontwikkelingen 
- open voor verbeterpunten 
- bereidheid van zowel team als ouders 
- benaderbaarheid en bereidwilligheid gesprek leerkracht met ouders 

Tip: 
- regelmatige en éénduidige communicatie 
- alle ouders bereiken 
- appgroep voor de ouders vanuit ouders van de klas (wordt gemist) 
- overgang naar deze school: hoe kunnen we dit ook voor ouders beter 

ondersteunen? bijv. ook: waar moet ik zijn? 
- betere website 
- MR vergaderingen op de site 
- ouders betrokken krijgen/houden 
- wie doet wat op school 
- MR beter informeren 
- MR bereikbaar voor ouders 
- uitstroom leerlingen, hoe wat, waar, wanneer 
- hoe werkt dit schoolsysteem 
- duidelijke nieuwsbrief (maandelijks) 
- voor nieuwe ouders duidelijke informatie en wat meer begeleiding 
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- denken vanuit vanzelfsprekendheid 
- communicatie-denken vanuit school 
- goede communicatie tussen school en ouders 
- eenduidig (op dezelfde manier) communiceren 
- afstemmen van info-stroom vanuit school op de behoeften van ouders 
- één manier van communicatie + informatie hebben (bijv. ouderportaal) 
- extra gespreksmoment inplannen voor ouders van nieuwe leerlingen na +/- 2 

maanden, hoe loopt het? vragen? 
- welkomstbrief maken voor nieuwe ouders  

 
 

7. Afsluitende ronde: 
- Dyane en Maaike willen graag de ouders in de commissie vragen of zij ouders 

willen werven 
- Is het mogelijk om kinderen te volgen qua resultaten? Er is een mogelijkheid 

in ParnasSys.  
- Prettige ervaring om dit zo te doen. We zijn al hard aan het werk.  
- Op de website: knopje ‘van en voor ouders’ 
- Filmpje van een rondleiding in de school: introductiefilmpje maken? 
- 3 a 4 keer per jaar met deze commissie bij elkaar komen. 
- Wat kan de MR nog betekenen? Op de website komt een kopje over wat ze 

doen e.d. Ze krijgen een eigen emailadres.  
 

8. Actiepunten:  
- vragenlijst voor ouders 
- notulen rondsturen 


