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Wat is het? 

Een persoonlijk wederzijds contact/ontmoeting tussen de ouder(s)/verzorger(s) en  de 
leerkracht, waarbij het gaat over het welbevinden en ontwikkeling van het kind dat aan de 
zorgen van de leerkracht (leerkrachten) is toevertrouwd. Deze notitie komt in de plaats van 
de notitie ouderbezoek! 
 
 

Tijdstip en plaats van het contact 

- De inschrijf- en informatiebijeenkomst van nieuwe leerlingen. 

- Het bezoek aan huis van ouder(s)/verzorger(s) die voor het eerst een kind op onze 
school plaatsen door de betreffende leerkracht waar het kind wordt geplaatst (meestal 
door de leerkracht van groep 1, maar het kan ook een leerkracht zijn van een andere 
groep). De leerkracht bij wie het oudste kind van een gezin instroomt, brengt een bezoek 
aan huis. 

- De informatieavond in de tweede week van het schooljaar. 

- Mogelijke contacten bij het halen en brengen van het kind en tijdens de jaarlijkse 
ouderavond. 

- Twee maal per jaar tijdens de vooraf geplande gesprekken (contactavonden). 

- Op uitnodiging van het S.O.T. (school ondersteuningsteam) door de intern begeleider 
voor kinderen die extra ondersteuning nodig hebben. 

- Op aanvraag van de ouder(s)/verzorger(s). Zij worden dan op school uitgenodigd. 

- Een in onderling overleg op korte termijn geplande (vervolg)afspraak  op school. 

- Door ouder/verzorger of leerkracht na constatering of het vermoeden dat er iets aan de 
hand is  of nadat er iets is gebeurd. Telefonisch- of mailcontact.  

- Bezoek aan huis (individuele beslissing)en in geval van langdurige ziekte/herhaaldelijke 
afwezigheid. Na een week ziek telefonisch contact. 

- Contacten via bulletin, ouderportal ParnasSys. 
 
 

Wat is het specifieke doel? 

- Nadere kennismaking in een informele sfeer op voor ouders (en kind) vertrouwd terrein, 
namelijk de thuissituatie. Je neemt kennis van het andere opvoedmilieu (gezin) en kan 
daarmee in je eigen situatie rekening houden. 

- Uitwisseling van ervaringen die ouders/ verzorgers met het kind hebben en ontwikkeling 
van beelden van hoe het er thuis (en op school) aan toe gaat. 

- Vergroten van betrokkenheid. Het beter leren kennen van elkaar is basisvoorwaarde 
voor het wederzijdse meeleven, meedenken, meehelpen of meebeslissen, vooral in 
relatie tot het kind 

- Het kan de dialoog met ouders/ verzorgers door zijn laagdrempeligheid 
vergemakkelijken en het voor ouders/ verzorgers gemakkelijker maken ook de school te 
bevragen. 

- Het oudercontact draagt ertoe bij dat ouders/ verzorgers en team elkaars perspectieven 
op opvoeding van kinderen beter leren kennen. Samen ervaringen met elkaar delen en 
samen optimale voorwaarden scheppen voor de ontwikkeling en het leren van kinderen.  

- Het oudercontact biedt het teamlid ook een breder beeld van het kind, omdat kinderen 
op school ander gedrag kunnen vertonen dan in de thuissituatie. 

 
 

Hoe wordt het uitgevoerd? 

Het valt binnen het terrein van een goede communicatie. Actief luisteren naar elkaar en open 
staan voor de ander in verbondenheid met elkaar en in het belang van het kind zijn daarin 
belangrijke aspecten.  
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Hoe vindt de verslaglegging plaats? 

- Datum + korte verslaglegging van een eerste bezoek aan huis in ParnasSys. 

- Bijzonderheden kort beschrijven onder het kopje opmerkingen in ParnasSys. 

- Algemene zaken die de school aangaan via de mail doorgeven aan de directeur of 
inbrengen voor bespreking in een teamvergadering. 

- Specifieke zaken omtrent het kind opnemen in het leerlingdossier. 
 
 

Hoe is de organisatie?  

- Een bezoek aan huis wordt gebracht door de leerkracht die hiervoor verantwoordelijk is. 
Het betreft ouder(s)/verzorger(s) die voor het eerst een kind op onze school plaatsen.   

- De contactavonden worden voor de groepen 1 t/m 7 vooraf in de planning opgenomen 
op een dinsdag- en donderdagavond in november en februari. De leerkrachten van de 
groepen 8 plannen de avonden in onderling overleg.  

- De oudercontacten en planning via het S.O.T. (schoolondersteuningsteam) gaan via de 
intern begeleider.  

- Oudercontact op school, bezoek aan huis, telefonisch of per mail. De keuze van de 
leerkracht hangt af van de situatie, overleg en genomen besluiten.  

- Via de nieuwsbrief worden de ouders van het bovenstaande op de hoogte gesteld.  
 


