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Ouderklankbordoverleg d.d. 13-01-2020 

 

Informatievoorziening over uw kind (deel 1) 

 
A) Op welke manier krijgt u informatie over uw kind? 
 
• Digitaal via Social Schools 

• Tijdens gesprekken 

• Dingen die in de klas hangen 

• Op de informatieavond 

• Voldoende 

• Via Social Schools krijgen wij algemene informatie à nieuwsbrief, thema’s, af en 
toe foto’s, praktische dingen die aandacht vragen. 

• Persoonlijke informatie over het kind à eigenlijk alleen bij de KOL gesprekken. 

 
 
B) Hoe ervaart u dit? 
 
• Prettig à nieuwsbrief is heel fijn 

• Te weinig info in het rapport à je weet niet echt hoe hij/zij ontwikkelt 

• Te klein/kort verslag in het rapport 

• Social Schools werkt prettig 

• Communicatie met de leerkracht via de app is fijn. 

• In hoeverre registreren leerkrachten hoe een kind zich ontwikkelt? 

 
 

C) Vindt u dit voldoende? 
 

• Nee; ook tijdens het startgesprek heeft het te weinig inhoud (wat is bijvoorbeeld 
de eerste indruk van het kind?) nu is dit oppervlakkig. 

• Meer uitwisseling buiten het formulier om als dit nodig is. 

• Hoeveelheid algemene informatie is voldoende. 

• Persoonlijke informatie over het kind mag meer. 
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D) Heeft u tips of tops aangaande dit onderwerp voor ons? 
 
• Een ander formulier voor de KOL gesprekken of het rapport in de hogere groepen 

maken, waardoor het rapport/ontwikkeling uitgebreider is. 

• Meer doen met portfolio in Social Schools zodat ouders meer betrokken zijn bij 
de ontwikkeling van het kind.  

• Teksten mogen korter en bondiger (nieuwsbrief en berichten van de klas) 

• Nieuwsbrief: elke 2 weken de praktische info en slechts 1x per maand 
achtergrondinformatie. 

• Gebruik geen afkortingen in de nieuwsbrief. 
 

 

Informatievoorziening over uw kind (deel 2) 
 

1. Wat vindt u van de frequentie van de oudergesprekken ( 3x per jaar)? 

 
• Voldoende 

• Als het goed gaat met een kind op school is het voldoende. 

 

2. Wat vindt u van de huidige planning van de oudergesprekken? 

(september startgesprek, na het eerste rapport febr./maart en na het 

tweede rapport medio juni) 

 
• kleuters mogen frequenter (met korte gesprekjes) 
• liever: november start/ontwikkelgesprek, februari/maart rapport, juni 

eindgesprek 
• Middelste gesprek misschien eerder? 

 

3. Hoe ervaart u de gesprekken met de leerkracht en ontvangt u tijdens 

deze gesprekken voldoende informatie? 

 
• Meer diepgang → evt. kind max. 5 minuten op de gang wachten voor gesprek 

met ouders. 

• Wij vinden het rapport te beknopt. Veel meer tekst a.u.b. 

• Rapportgesprek met kind erbij is fijn. 
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4. Heeft u tips en /of tops voor ons aangaande dit onderwerp? 

 
• Wij zijn voor portfolio met doelen delen: nieuwe variant i.p.v. rapport of i.c.m. 

rapport. 

• Minimaal 1 werkje of opdracht per kind in het rapport. 

• Bij kleuters is alleen tekst (of veel tekst) met foto. 

• Rapport graag persoonlijker maken (bv. Wat informatie uit het 

ontwikkelingsdossier van het kind. 

• Rapport vervangen door portfolio? → gebaseerd op doelen. 

• Niet noodzakelijk om constant mee te kijken in dossier van het kind. Kan ook 3x 

per jaar. 

• Meer efficiëntie in verslaglegging door leerkracht door meer te delen met ouders 

in bv. portfolio met een apart rapport schrijven. 

• Er is een clubje van enthousiaste ouders die mee willen denken over de overgang 

van rapport naar portfolio. 

 

Tips en tops omtrent ouderklankbordgroep 

• Zeer goed ervaren. Meer ouders enthousiasmeren door uitgebreider hierover te 

vertellen (meer meningen kan ook valkuil worden, dus liefst niet té veel). 

• Ik ben hier erg blij mee want ik vind het prettig om mee te kunnen denken voor 

de toekomst van de school en daardoor ook aan de toekomst van de kinderen.  

• Leuk, ga zo door. 

• Doe vooral meer met wat er al is. 

• Nu waren de onderwerpen onbekend → graag meer informatie vooraf. 

• Leuke werkvormen; je kan veel informatie kwijt. 

• Goede onderwerpen. 

• Hopelijk komen er meer ouders      . 

• Het is zinvol om mee te denken! 

• Tip om meer ouders te werven: persoonlijk laten vragen door de leerkracht, iets 

meer informatie geven over het doel ervan en de gewenste uitkomst. 

 

Engelse les 

 
• Makkelijkere overgang naar VO 

• In alle groepen 

• Media en liedjes erbij betrekken 

• Houd het klein en laagdrempelig 

• Maximaal 1 x per week, 30 minuten 
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• Kennismaken met de taal. 

• Woorden leren / toetsen / zinnen schrijven 

• Heel goed dat er al een start is met Engels in groep ½ 

• Shock dat dit stopt → Engels is key 

• Wat: geen Engelse les, wel opnemen in het dagelijks gebruik 

• Vast dag momenten ook in het Engels 

• Noodzakelijk voor veel vervolgopleidingen  

• Engels = noodzaak 

• Laagdrempelig kennismaken met de taal 

• Intensiteit van Engels onderwijs neemt toe in onder-, midden- en bovenbouw 

• Engels op school is goed voor de taalontwikkeling én algemene ontwikkeling van 

het kind.  

• Klassikaal vaste tijden/momenten 

• Gebruik seizoensgebonden woorden 

• Leeftijdsgebonden / trends 

• Toepassing door muziek 

• Voor hogere groepen zou het ideaal zijn als er een aparte docent is. 

• Goed voor de ontwikkeling; goed onderlegt voor het voorgezet onderwijs. 

Met welke onderwerpen gaan wij aan de slag: 

➢ De nieuwsbrief komt 1 keer per 3 weken. Belangrijke informatie in een apart bericht. 

➢ Wij gaan de gesprekkencyclus en de planning/inhoud hiervan opnieuw bekijken en 

zullen met de wensen qua spreiding rekening houden in het nieuwe schooljaar. 

➢ We zullen het KOL formulier aanpassen voor het tweede gesprek. 

➢ Digitaal portfolio/rapport, hoe kunnen wij dit combineren 

➢ Oriëntatie methode Engels, de werkgroep neemt deze wensen van ouders mee. 

Toelichting op onderwerpen: 

Leerkrachten registeren de ontwikkeling van het kind door middel van observaties en 

toetsing. Zij houden dit bij in de registratiesystemen; parnasSys, LOVS, basispoort en 

leeruniek. Een aantal keren per jaar bespreken zij dit met de intern begeleider en in een 

datateam met andere teamleden. Naar aanleiding van analyses worden acties ingezet om de 

ontwikkeling te stimuleren. Leerkrachten bespreken samen met de kinderen de doelen en 

evalueren dit in hun weekplanning. 

Het digitale portfolio als pilot werkt sinds 1 augustus in de huidige omgeving. Op dit moment 

werken een aantal groepen met het portfolio. Vanaf februari zullen alle groepen hier mee 

aan de slag gaan. Wij willen graag met ouders kijken naar deze overgang en mogelijkheden 

om het rapport, portfolio en het stellen van doelen te gaan combineren. 

 


