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Praktische invulling oudercontacten 

 

Algemene ouderavonden 

Eén of twee keer per jaar is er een ouderavond met informatie over een actueel onderwerp. Het 
onderwerp wordt bepaald door wat er speelt op school of door wat er leeft onder ouders. Voorbeeld: 
Mediawijsheid. 

Ouderavonden groep 7 en 8 Voortgezet Onderwijs 

In november vindt er in groep 7 een ouderavond plaats met voorlichting door en over het VO en onze 
verwijzingsprocedure. Ook de leerkracht van groep 8 is hierbij aanwezig. In deze voorlichting wordt 
uitgelegd wat de verschillen zijn tussen de richtingen en de scholen in het voortgezet onderwijs.  

 

Gesprekken met de leerkracht:  

Leerkracht als aanspreekpunt 

Voor alle hieronder genoemde contacten geldt dat de leerkracht te allen tijde het aanspreekpunt is 
voor u als ouder. Alle contacten lopen dan ook via de leerkracht. Ook wanneer u klachten hebt over 
de leerkracht vragen wij u rechtstreeks naar de leerkracht te gaan en dit bespreekbaar te maken. 
Krijgt u de indruk dat er niets of te weinig met uw opmerking/klacht wordt gedaan of u voelt zich 
niet begrepen, dan kunt u een gesprek aanvragen bij de directie.  

Ouderbezoeken 

Wanneer u uw kind heeft aangemeld bij ons op school komt de leerkracht van uw kind van tevoren 
bij u thuis op bezoek om kennis te maken met u en uw kind. U kunt dan in alle rust informatie over 
uw kind kwijt aan de leerkracht.  

15-minuten-gesprekken 

Na ongeveer 3 schoolweken worden alle ouders uitgenodigd voor een gesprek op school met de 
leerkracht. Bij de groepen 5-8 worden de kinderen ook mee uitgenodigd voor het gesprek. Vooraf 
vullen ouders en kinderen samen een gesprekslijst in, die gaat over welbevinden op school, talenten, 
leerplezier en onderwijsbehoeften. Deze gesprekslijst vormt de leidraad voor het gesprek. De 
gesprekslijsten van de onderbouw kunnen ouders ook samen met hun kind invullen. Zo ontstaat voor 
de leerkracht een duidelijk beeld. 

Dit gesprek is voornamelijk bedoeld om uw kind beter te leren kennen en kan helpen om de groep en 
de kinderen beter in kaart te brengen. Wat werkt volgens u goed bij uw zoon of dochter? Hoe zit hij 
of zij sociaal-emotioneel in elkaar? Wat heeft hij of zij nodig om goed te kunnen functioneren in de 
groep? Hoe kunt u daar thuis bij aansluiten?  

Als u het graag over een heel ander onderwerp wilt hebben kunt u dat aangeven bij de leerkracht. 
Hij/zij kan dan bepalen of er tijdens dat gesprek wel ruimte voor is of dat het beter is om een aparte 
afspraak te maken.  
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10-minuten-gesprekken n.a.v. portfolio 

In januari/februari en aan het eind van het schooljaar ontvangt uw kind een portfolio. Deze wordt 
gevuld met de resultaten van gemaakte methodetoetsen en niet-methodetoetsen (Cito-toetsen). 
Verder mag de leerling zelf een aantal werkstukken/ tekeningen uitkiezen waar hij/zij trots op is.  

N.a.v. deze portfolio’s wordt u uitgenodigd voor een tien minutengesprek op school. Bij de groepen 
5 t/m 8 worden de leerlingen weer mee uitgenodigd.  

Tijdens dit gesprek zal de leerkracht voornamelijk met u (en uw kind) praten over de prestaties van 
uw kind op de verschillende leergebieden en hoe hij of zij daaraan werkt in de klas en wat de doelen 
zijn voor de komende periode.  

Inloop-kijkspreekavond 

Tussen de eerste en tweede periode hebt u de mogelijkheid om nogmaals met de leerkracht van uw 
kind een tien minuten gesprekje te plannen. Daarvoor is in april een inloop-spreekavond gepland 
waarop u zich kunt inschrijven. Het initiatief ligt dus bij u als ouder. Als u zich inschrijft wordt u 
uitgenodigd voor een gesprek.  

Mocht de leerkracht het nodig vinden om met u als ouder te spreken maar u heeft zich niet 
ingeschreven, dan zal de leerkracht contact met u opnemen en u uitnodigen voor een gesprek.  

Verwijzingsgesprekken groep 7 en 8 

Na de ouderavond over het voortgezet onderwijs in groep 7 vinden er voor de meivakantie in groep 7 
gesprekken plaats tussen de leerkracht, ouder en kind. De inloopspreekavond voor groep 7 wordt dan 
een gewonde spreekavond en de spreekavond aan het einde van het jaar wordt dan een 
inloopspreekavond.  

Verwijzingsgesprekken voor het voortgezet onderwijs in groep 8 vinden plaats na het 1ste portfolio in 
groep 8. Kind en ouder zitten bij deze verwijzingsgesprekken.  

Overige individuele gesprekken 

Naast deze geplande gesprekken zijn er nog verschillende gesprekken met u als ouder mogelijk. Dit 
kan zowel op initiatief van de ouder als de leerkracht zijn. Wanneer de leerkracht bijv. iets opvallends 
in het gedrag of de prestaties van uw kind constateert wat niet kan wachten tot de geplande 
gesprekken, dan neemt de leerkracht contact met u op om een apart gesprek met u te plannen op 
school. Mocht het nodig zijn dat daar een externe of interne deskundige bij aanwezig zal zijn dan 
hoort u dat van tevoren van de leerkracht.  

Wanneer u zelf iets wilt bespreken met de leerkracht wat niet kan wachten tot de geplande 
gesprekken, dan kunt u hiervoor ook een gesprek aanvragen bij de leerkracht. Dit kunt u doen door 
na schooltijd te bellen naar school of een afspraak te plannen via de mail of parro. 

Gesprekken over leerlingen met bijzondere ondersteuning 

Wanneer uw kind bijzondere ondersteuning nodig heeft, dan zullen de contacten frequenter zijn. Er 
zal samen met u gekeken worden naar wat uw kind nodig heeft en of daarbij externe hulp, advies of 
onderzoek nodig is. De leerkracht zal dit doen in overleg met interne of externe deskundigen. Er 
zullen naast de reguliere contactmomenten regelmatig voortgangsgesprekken gepland worden met u.  

Contact voor en na schooltijd 

-De leerkrachten zijn na schooltijd op het plein. U kunt ze dan aanschieten. Het gaat dan om kleine 
praktische vragen en opmerkingen. Ook de leerkracht heeft dan de mogelijkheid om u als ouder even 
aan te schieten met een kleine vraag of opmerking. 

-Wil de leerkracht u even spreken maar u haalt zelf uw kind niet op of uw kind gaat zelfstandig naar 
huis, dan kan het zijn dat de leerkracht u even belt na schooltijd en natuurlijk kunt u zelf ook even 
bellen na schooltijd. ’s Avonds en in het weekend worden leerkrachten liever niet thuis gebeld. 
Urgente gevallen vormen hier uiteraard een uitzondering op.  

-Mocht u voor schooltijd iets willen mededelen dan kunt u dit het beste doen middels een briefje. 
Een gesprekje met de leerkracht voor schooltijd is meestal niet zo handig. De kinderen komen dan 
allemaal tegelijk binnen en de leerkracht wil dan graag aandacht besteden aan de kinderen die het 
lokaal binnenkomen.  
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Contact via mail of Parro 

In het ouderportaal staan alle mailadressen van de leerkrachten. U kunt de leerkrachten mailen of 
via het gesprekswolkje een Parro-bericht sturen voor het maken van een afspraak, het doen van een 
mededeling of een praktische vraag over het een en ander. Het is niet de bedoeling dat er inhoudelijk 
mail of Parro-contact is over bijv. prestaties, welbevinden, uitslagen van onderzoeken enz. We maken 
hierover liever een afspraak met u op school. In al dit soort gevallen kunt u dus wel aangeven in de 
mail dat u het graag hierover wilt hebben en vervolgens kan er dan een afspraak gepland worden. U 
mag van ons binnen 5 werkdagen antwoord verwachten op uw mail. Is dit niet het geval, dan mag u 
ons daar op aanspreken. Zijn er zaken die u wilt aangeven maar die niet de leerkracht van uw groep 
aangaan dan kunt een mail sturen naar het algemene mailadres van de Bron 
(debron@hannahscholen.nl). 

Informatievoorziening  

Parro 

Informatievoorziening gaat via de app Parro. Parro kan worden gebruikt voor algemene 
schoolberichten of per groep voor een mededeling van de leerkracht. Dit kan een oproep zijn voor 
hulp van ouders bij een activiteit, het vragen om vervoer naar een excursie, of de vraag om het sparen 
van knutselmateriaal. De leerkracht kan u via Parro ook informatie sturen over een bijzondere les of 
activiteit d.m.v. foto’s. Parro is een afgesloten omgeving, waar foto’s alleen met u als groepsouders 
worden gedeeld. Dit is niet zichtbaar voor buitenstaanders. 

In Parro dient u zelf uw Privacy-voorkeuren aan te geven, dus of u wel of niet toestemming geeft voor 
publicatie van foto’s in Bronbericht/Parro, de schoolgids, de website of op sociale media. De 
leerkrachten checken uw toestemming in Parro voordat zij foto's plaatsen.  

Activiteiten die voor ouders van belang zijn, kunt u zien in de Agenda-items in Parro en in het 
ouderportaal. 

Bronbericht 

Het bronbericht is ons algemene informatiekanaal voor u als ouder. Bronbericht verschijnt één keer 
per maand en u ontvangt dit ook via Parro. We gaan ervan uit dat ouders de informatie in het 
Bronbericht lezen.  

Internet 

Op de site: www.gbsdebron.nl vindt u alle algemene informatie over onze school. Verder hebben we 
een Facebookpagina en die we af en toe vullen met nieuwtjes vanuit school en ook op Instagram zijn 
we als school te zien 

Verlof aanvragen 

Als u voor uw zoon of dochter een dag of een dagdeel vrij wilt vragen kunt u een verlofformulier 
invullen. Dit formulier kunt u downloaden van de website onder ‘Informatie’. Daar staat ook een link 
naar de spelregels rondom het wel of niet verlenen van verlof. Een papieren versie kunt u van de 
plank in de centrale hal pakken. U mag ook een papieren versie in het postvakje stoppen dat aan de 
deur van de directiekamer hangt. U krijgt in de regel binnen een week antwoord op uw 
verlofaanvraag.  

Contact met specialisten 

Schoolarts 

In groep 2 en 7 worden alle kinderen opgeroepen voor een onderzoek bij de schoolarts. In groep 2 zit 
u zelf bij dit onderzoek en bespreekt u de uitkomsten direct na met de schoolarts. In groep 7 bent u 
als ouder niet bij het onderzoek maar wordt het onderzoek wel met u nabesproken. Mocht er een 
vervolgafspraak nodig zijn, dan krijgt u hiervoor vanzelf een uitnodiging. De schoolarts bespreekt het 
onderzoek ook na met de leerkracht.  
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Overige specialisten 

Het kan ook zijn dat u van de leerkracht het advies krijgt om naar een specialist te gaan. U kunt dan 
denken aan een logopedist, een fysiotherapeut, een bureau dat onderzoek doet naar bijv. 
gedragsproblemen, intelligentie enz. Sommige specialisten houden gedeeltelijk hun praktijk op school 
zoals bv de logopedist. Zij werken samen met de school maar zijn niet in dienst van de school. De 
contacten met deze specialisten verlopen dus in eerste instantie met u als ouder. De leerkracht zal 
toestemming vragen aan u om ook met deze specialisten te mogen overleggen over uw kind, al dan 
niet in het bijzijn van u als ouder. We onderhouden graag intensieve contacten met deze specialisten 
om zo goed te kunnen werken aan wat het beste is voor uw kind. In principe moeten bezoeken aan 
specialisten buiten schooltijden worden gepland. Mocht het zijn dat het voor uw kind beter is om een 
dergelijk bezoek onder schooltijd te plannen, dan is dit in overleg ook mogelijk. U kunt dan bijv. 
denken aan de fysiotherapeut die ondersteunt bij de fijne motoriek die nodig is voor het schrijven in 
groep 3. Dit is dan heel goed mogelijk onder schooltijd op school.  

Uw mening telt!  

Gesprekken met directie 

We willen graag van u horen hoe u tegen bepaalde zaken aankijkt. Daarom organiseert de directie 
met enige regelmaat oudergesprekken. In deze oudergesprekken wordt u gevraagd naar uw mening 
over verschillende schoolzaken. U kunt zich inschrijven of aanmelden voor zo’n gespreksgroep of u 
wordt persoonlijk uitgenodigd door de directie. U kunt dan denken aan onderwerpen als het nieuwe 
schoolplan, ouderbetrokkenheid, enz.  

Medezeggenschap  

In de Medezeggenschapsraad (MR) zitten 3 ouders die u vertegenwoordigen. Als u op- of aanmerkingen 
hebt aangaande het beleid van de school kunt u hiervoor ook bij de MR terecht. Zij hebben richting 
de school een controlerende en adviserende taak. U kunt de MR benaderen via 
mrgbsdebron@gmail.com De vergaderingen van de MR zijn openbaar, u kunt altijd aangeven dat u er 
graag eens bij wilt zijn. 


