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Ouderconvenant 

OBS Het Palet hanteert de volgende definitie van ouderbetrokkenheid: 

 “Het Palet wil met ouders een actieve, professionele samenwerking aangaan die zich kenmerkt door een 
open, respectvolle communicatie op basis van gelijkwaardigheid, ieder vanuit zijn/haar eigen 
verantwoordelijkheid.  
We vullen elkaar aan, ondersteunen elkaar en stimuleren elkaar om een leer- en ontwikkelomgeving te 

creëren waarin het kind zich prettig voelt en volledig zijn talenten ontwikkelt.” 

We stellen ons het volgende ten doel: 

1. “Ouders communiceren open naar de leerkracht over hoe het kind zich voelt en gedraagt." 

2.  “Ouders stimuleren het kind om zich te houden aan de regels op de school, de lesstof op te nemen 

en huiswerk te maken." 

3.  “Ouders worden actief betrokken bij de school." 

De tien regels van ouderbetrokkenheid volgens OBS Het Palet 

Ouders-> Leerkrachten “Ouders communiceren open naar de leerkracht over hoe het kind zich voelt en 

gedraagt" 

1. Ouders en leerkrachten communiceren op voet van gelijkwaardigheid. 

2. De school en haar medewerkers zijn toegankelijk voor ouders. 

3. Ouders en schoolteam spreken positief over elkaar en hebben respect voor elkaars deskundigheid 

Ouders -> Kind “Ouders stimuleren het kind om zich te houden aan de regels op de school, de 

lesstof op te nemen en huiswerk voor te bereiden." 

4. Middels de informatieavond en schoolgids informeren we ouders over de lesstof en lesmethoden. 

Via de nieuwsbrief en mailing naar ouders informeren we over veelal organisatorische zaken. 

5. Wanneer de leerkracht een ontwikkelingsachterstand of voorsprong van het kind wordt 

geconstateerd, dan worden ouders op de hoogte gebracht 

6. Ouders worden betrokken bij de aanpak in geval van een ontwikkelingsachterstand of een 

voorsprong van hun kind. 

7. De omgangsregels op school zijn bij alle ouders bekend en worden ook gezamenlijk uitgedragen. 

Leerkrachten -> Ouders “Ouders worden actief betrokken bij de school" 

8. Er is een sfeer van openheid en uitwisseling van informatie op de school. 

9. De school en haar medewerkers informeren de ouders over veranderingen op de school. 

10. De deskundigheid van ouders wordt meegenomen bij het opstellen van beleid of het maken van 

plannen. 

http://www.hetpalethattem.nl/
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Verwachtingen 

Wat kunnen ouders van de school verwachten? 

1. Het onderwijsteam van de school doet er al het mogelijke aan om kwalitatief goed onderwijs aan te 

bieden. 

2. De school zorgt dat kinderen en ouders zich op school veilig en gerespecteerd voelen. Met deze 

basis omgangsvormen wordt getracht pesten te voorkomen (de preventieve benadering zit ook in 

het pestprotocol). Komt pesten toch voor en is dit niet binnen het regulier lesprogramma op te 

lossen, dan hanteert de school haar pestprotocol om pesten tot een minimum te beperken. 

3. Via de schoolgids/website van de school maken wij duidelijk hoe leerkrachten te bereiken zijn. 

4. Via de schoolgids/website van de school maken wij duidelijk hoe de directie bereikbaar is voor 

zaken die ouders uitgebreider willen bespreken. 

5. Het onderwijsteam besteedt extra zorg aan leerlingen die moeite hebben met de leerstof of die 

juist meer aankunnen. 

6. In het geval dat er ondanks de verleende extra zorg aan leerlingen geen of onvoldoende 

vorderingen plaatsvinden, kan de school hulp van buitenaf aanvragen. 

 

Waar zorgt de school voor? 

1. Een jaarlijkse aanpassing van de schoolgids/website. 

2. Een wekelijkse nieuwsbrief. 

3. Een informatieavond aan het begin van het schooljaar in elke groep. 

4. Vier keer per jaar contactavonden. 

5. Tweejaarlijkse oudervragenlijsten. 

6. Telefonisch contact als daar aanleiding voor is. 

 

Wat kan de school van de ouders verwachten? 

1. De ouders zorgen ervoor dat de kinderen op tijd op school zijn. 

2. De ouders zorgen ervoor dat de kinderen hun leerplicht nakomen. 

3. De ouders tonen betrokkenheid bij de school en zijn in principe aanwezig op informatieavonden, 

ouderavonden en contactavonden. 

4. De ouders zien erop toe dat de kinderen hun huiswerk maken. 

5. De ouders tonen zich bereid om mee te helpen bij allerlei activiteiten, zoals schoolreis, vervoer 

naar de gymzaal of het zwembad en andere activiteiten. 

 

 

http://www.hetpalethattem.nl/


   

   
 

Openbare Basisschool Het Palet, Dorpsweg 33, 8051 XS Hattem, T: 038- 444 1924,  
E: directie@hetpalethattem.nl 

  

 
 

 

 

6. In het geval dat er ondanks de door school verleende extra zorg aan leerlingen geen of 

onvoldoende vorderingen plaatsvinden, gaan de ouders/verzorgers in beginselakkoord met het 

inschakelen van externe hulp, bijvoorbeeld in de vorm van een onderzoek. 

7. Ouders doen moeite om binnen de schoolvakanties op vakantie te gaan en afspraken bij tandarts 

etc. buiten schooltijd om te maken. 

8. Ouders hebben een voorbeeldrol voor kinderen. Daarom wordt er op het schoolplein en in de 

school niet gerookt en geen alcoholische dranken genuttigd. 

Vaststelling, ondertekening en publicatie 

1. De overeenkomst wordt jaarlijks geëvalueerd, zo nodig aangepast en opnieuw vastgesteld.  

2. Ondertekening geschiedt door de ouder- en personeelsgeleding van de MR en door de directie. 

3. De overeenkomst wordt gepubliceerd in de schoolgids en staat op de website. 

http://www.hetpalethattem.nl/

