
 

  

Uitwerking teamvergadering 11-12-2017 
 
Onderwerp: Visie 
 
Deelonderwerp 1, ouderbeleid binnen de visie 
 
Aanleiding: 
Er ontbreekt een paragraaf rondom ouderbeleid in de visie. In de veranderende structuur is 
belangrijk voor zowel ouders als personeel dat duidelijk is welke verwachtingen er over en weer zijn. 
 
Vanuit de gezamenlijke stemrondes kwamen onderstaande conclusies naar boven: 

 
 

 
 
  



 

  

Deze uitslagen geven een goed beeld van hoe het team aankijkt tegen ouderparticipatie. We hebben 
gekeken naar de doelen die ouderparticipatie zouden moeten nastreven1. Deze zijn: 
- Vergroten leeropbrengsten 
- Invullen van het IKC als waardengemeenschap 
- Wenselijk gedrag stimuleren  
 
Deze worden vanuit individuele leerkrachten aangevuld met de volgende doelen: 

 
 
In de daaropvolgende discussie zijn de volgende punten genoemd die meegenomen kunnen worden 
in de uiteindelijke visietekst (wat op elkaar leek is samengevat tot één bullet): 

 We verwachten van ouders dat ze meedenken, maar betrokken is niet eenzijdig bepalen; 

 We gaan respectvol met elkaar om, hierbij hoort ook het over en weer complimenteren; 

 Als school dragen we de eindverantwoordelijkheid 

 Ouders zijn deelgenoot van het leerproces, maar het stellen van eisen op onderwijskundig 
gebied is niet gewenst 

 We leren van en met elkaar, dus moeten elkaar ook om tips durven vragen 

 Als school dienen we ouders meer/vaker te informeren over de ontwikkeling van hun kind 

 Gesprekken zijn dialogen 

 Gezamenlijk is er een inspanningsverplichting voor een goede kennismaking (ook met 
nieuwe leerkracht) waarbij ook huisbezoeken een optie zijn; 

 Hierbij wordt ook van ouders een pro-actieve houding verwacht. Denk hierbij aan 
aanwezigheid bij informatieavonden en jezelf voorstellen aan de leerkracht; 

 We zijn er niet om ouders te pleasen. We zijn er voor het kind en dienen daarom duidelijke 
grenzen te stellen; 

 Ouders dragen actief bij aan het stimuleren van huiswerk maken 

 Er is een lijn in communicatie. Als er iets is, is het eerste contact met de leerkracht.  

 School heeft een inspanningsverplichting voor facilitering voor ouders (cursussen, 
activiteiten, computers, hulp bij invullen formulieren etc.) 

 
 

                                                        
1 Vanuit literatuurstudie CPS, scholen met succes en ministerie OCenW 



 

  

Deelonderwerp 2, de kern van de visie 
 
Aanleiding: 
De visie zoals deze met het team is vastgesteld is nog actueel, maar wel erg uitgebreid. Er is behoefte 
aan een korte samenvatting die gebruikt kan worden in de communicatie naar buiten. Dit dient als 
de ‘kapstok’ voor de vernieuwingen.  
 
Vanuit de discussies kwam i.i.g. naar boven dat nog niet alle punten vanuit de visie al volledig 
uitgevoerd worden of nog voldoende actueel zijn om een prominente plek te krijgen. Deze punten 
zijn: 

 Een flexibele organisatie, in eigen tempo  

 Onderwijs en opvangmedewerkers vullen elkaar aan in kwaliteiten  

 In de bovenbouw wordt klasoverstijgend gewerkt. In de onderbouw wordt dit in de groepen 
gedaan en wordt er met tutoren gewerkt 

 Hoogtepunt – het afsluiten van de thema’s en het onthullen van het nieuwe thema 

 Alle hoogtepunten worden in de wijk breed uitgemeten 
Punt 1 t/m 3 zouden wel een prominente plek krijgen in de veranderingen vanaf schooljaar 2018-
2019. Punt 4 en 5 zijn achterhaald en niet meer van toepassing.  
 
Ook is de visietekst zo geschreven dat hij voor een gedeelte van de ouders, en zeker voor de 
kinderen, niet goed te lezen is. Het voorstel is dan ook om de visie 4 maal te schrijven: 
- officiële versie voor inspectie en intern gebruik 
- versie voor ouders  
- versie voor kinderen 
- samenvatting  
De visie komt nu al op veel plekken terug, maar dit zou nog verder uitgebreid mogen worden.  
 
De teamleden geven de volgende zinnen als ‘kern’ van de visie aan in volgorde van urgentie: 

 Kortom; als een kind ons IKC verlaat is hij: positief, sociaal, bewust van zichzelf en zijn 
omgeving. Hij heeft zelfvertrouwen en een rugzak vol kennis om uit te putten.  

 Als een kind ons IKC verlaat is hij/wij in staat de eigen ontwikkeling te verwoorden en bij te 
stellen. Hij bezit vaardigheden om de eigen resultaten en het handelen te analyseren en te 
duiden. Bij het stellen van nieuwe doelen ziet hij zijn eigen rol als waardevol, maar weet ook 
dat samenwerken met anderen noodzakelijk is om tot goede resultaten te komen. Anderen 
zijn een aanvulling op de eigen kwaliteiten. 

 Een kind van ons IKC vraagt elke dag thuis “mama, mag ik morgen weer? “. 

 Werken met wetenschap en technologie 

 Onderwijs en opvang passend bij de 21e eeuw 

 Van en met elkaar leren 

 We willen graag emotioneel stabiele en sociaal meelevende kinderen 

 Alle kinderen begeleid op een niveau dat past bij de hoge, maar realistische verwachtingen 

 Veiligheid 

 De inrichting is uitdagend en prikkelend 

 Rust, structuur en regelmaat 

 ‘Het beste uit jezelf halen’ 

 Het stellen van grenzen 

 Optimale ontplooiing 

 Met goede opvang bedoelen we dat het kind zich veilig voelt en op ontdekking gaat 

 Mediawijs 



 

  

 Thematisch behandelen van onze kernwaardes 

 Christelijke en maatschappelijke kernwaardes 
 

 


