Routekaart Actief Ouderschap 19/20
WAAROM

ONZE AMBITIES EN DOELEN
● Iedere school heeft platform Actief Ouderschap
● Op iedere school zijn wederzijdse wensen en verwachtingen op elkaar afgestemd
● Geen drempels voor ouders om met school in gesprek te gaan; regelmatige ouderavonden en
driehoeksgesprekken
● Goede informatieverschaffing aan ouders, duidelijkheid over activiteiten

WAT
Route 1

Route 2

Route 3

Uitvoering pilots op drie scholen

Wensen- en verwachtingenavonden

Uitwisselen van ervaringen

Stapstien, Wraldwizer en Tijstream doen mee aan pilot Actief
Ouderschap met David Kranenburg

Handleiding voor scholen die wensen en verwachtingen van
ouders in kaart willen brengen

Binnen DO succesvolle voorbeelden van ouderbetrokkenheid
inventariseren

Pilots worden in het eerste kwartaal 2020 geëvalueerd

Deze scholen kunnen ondersteuning krijgen vanuit expeditiegroep

Expeditie-avond organiseren om ervaringen en voorbeelden uit te
wisselen

Op basis hiervan wordt advies opgesteld voor de andere scholen
Doel: scholen informeren en enthousiasmeren voor
ouderbetrokkenheid

Meer Weten?
Klik hier voor het complete plan
van Actief Ouderschap 

Route 1

Route 2

Route 3

Voorbereiding pilots

Training oudergesprekken

Actief ouderschap in de schoolplannen

Opzet gemaakt voor pilot Actief Ouderschap, i.s.m. David
Kranenburg

De Academie heeft 2x een training oudergesprekken
georganiseerd voor starters

Er is een notitie gemaakt, waarin staat wat er rond actief
ouderschap in schoolplannen moet worden opgenomen

Zoeken van geschikte pilotscholen heeft veel tijd gekost

Deze training is zeer positief beoordeeld

Plannen van scholen op dit gebied worden in de schoolplannen
zichtbaar

Pilots voorbereid bij Stapstien, Wrâldwizer en Tijstream

HOE
Hindernissen en oplossingen

Communicatie en afstemming

Gezien de fusie hebben we verschillende voorgenomen
activiteiten ‘on hold’ gezet omdat we het belangrijk vonden om
samen op trekken. Het was daardoor soms wel lastig om met
elkaar de energie vast te houden

Communicatie en afstemming via de focusgroep, met de GMR
en in het DO

Vanwege de fusie en de start van de pilotscholen moesten er
nieuwe mensen voor de expeditiegroep worden gezocht. Dat
bleek niet eenvoudig te zijn

Afstemming met de expeditiegroep Academie via Dorien
Zijlstra
Een of twee keer per jaar een artikel voor het ouderportaal en
in de Arlanta nieuwsbrief
Een ideeënboekje met goede voorbeelden en met tips en
adviezen

Budget 19-20: € 8.000
Budget 18-19: € 10.650

Wie
Dorien Zijlstra (directeur Eben Haezer, kartrekker)			
Marjan Haitsma (ouder de Tijstream)					
Frida Damstra (leerkracht De Tijstream)					
Alie Vrieswijk (ouder de De Twine/De Bron)				
Tineke Hoekstra (leerkracht de Bron					

Martha Wielenga (ouder Stapstien)					
Gea Postma (leerkracht de Stapstien)				
Maaike de Vries (leerkracht de Stapstien)				
Henny Nuwolt (ouder de Wrâldwizer)
Ellen van Wieren (ouder, namens de GMR)				

Egbert Schilstra (directeur de Stapstien)
Hetty Schingenga (procesondersteuner)
Jan de Jonge (extern)

