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INLEIDING 

Ouderbetrokkenheid gaat om de actieve belangstelling van de ouders bij de ontwikkeling 

van hun kinderen, thuis, op de kinderopvang en op school. Partnerschap (tussen ouders en 

het integraal kind centrum) is hierbij het sleutelwoord. De ouders en de school hebben 

elkaar nodig als het gaat om de opvoeding en ontwikkeling van kinderen. Samen kunnen zij 

daaraan bijdragen, onder andere door met elkaar het gesprek aan te gaan. 

Betrokkenheid van ouders bij hun kind binnen ons IKC vinden wij heel erg belangrijk. Dit 

zorgt namelijk voor een zo goed mogelijke ontwikkeling van het opgroeiende kind. Samen 

zoeken we steeds naar nieuwe inzichten die meehelpen aan een goede ontwikkeling, goed 

onderwijs en aan de groei van de kinderen. Stamgroepleid(st)ers, pedagogisch medewerkers 

en ouders moeten altijd actief samen te werken om het ( spelend ) leren en de gezonde 

ontwikkeling van de kinderen te ondersteunen. Wanneer we dit op een goede manier met 

elkaar doen, zorgen we ervoor dat ieder uniek kind het stralende middelpunt is en blijft.  

Kinderen brengen veel tijd door op school en kinderopvang. Ouders dragen een deel van de 

zorg en verantwoordelijkheid over aan de stamgroepleid(st)er en pedagogisch 

medewerker(st)ers. Het integraal kind centrum is een organisatie waarin kinderen, 

stamgroepleid(st)ers, pedagogisch medewerk(st)ers en ouders inbreng hebben en elkaar 

stimuleren en aanvullen. Bovendien is het prettig dat ouders en medewerk(st)ers inzicht 

hebben in de manier waarop zij beiden het kind normen, waarden en gedragsregels 

aanleren.  

Er zijn een groot aantal activiteiten waarbij de hulp van ouders nodig is. De manier waarop 

op IKC de Tichelaar onder andere feestdagen gevierd worden is voor de kinderen erg 

aantrekkelijk en belangrijk. Zonder ouderhulp is dit echter praktisch onmogelijk.  

Dit protocol is gebaseerd op de laatste inzichten “ouderbetrokkenheid 3.0” volgens het CPS. 

Het geeft aan hoe wij bovenstaande doelstelling zouden willen invullen. Het CPS 

Onderwijsontwikkeling en advies is een landelijke adviesorganisatie voor het onderwijs 

Bijgaand ontvangt u de werkwijze waarop we dit partnerschap vorm willen geven. 

We verwachten dat bovenstaande uitgangspunten leiden tot optimaal en eigentijds:  

PEDAGOGISCH EN EDUCATIEF PARTNERSCHAP  

 

Sven Schwartau 

IKC directeur 
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HOE ZIET OUDERPARTICIPATIE EN BETROKKENHEID ER OP DE TICHELAAR UIT 

o Aan het begin van het jaar vindt er voor de ouders van ieder kind een startgesprek 

plaats. Naast een kennismaking worden de wederzijdse verwachtingen naar elkaar 

uitgesproken en vastgelegd. Tijdens dit gesprek maken ouders en 

stamgroepleid(st)ers afspraken met elkaar over de ontwikkeling van het kind en de 

mate van ondersteuning hierin. Ook wordt er afgesproken hoe vaak er gesprekken 

zullen zijn tussen ouder en stamgroepleid(st)er. 

De kinderen zijn vanaf groep 5 ook zelf aanwezig bij dit startgesprek. De reden  

hiervan is dat we vooral willen bereiken dat we niet over de kinderen spreken, maar 

met de kinderen en ouders. Daarnaast willen we kinderen al vroeg bewust maken 

van hun eigenaarschap in het leer-ontwikkelingsproces op school. 

Aan het begin van het nieuwe schooljaar ontvangt u de bijbehorende documenten 

om het startgesprek goed voor te kunnen bereiden.  

o Er zijn twee vormen van gesprekken op de Tichelaar. We spreken van de standaard 

vorm waarbij er twee officiële gesprekken zijn, te weten het startgesprek en het 

voortgangsgesprek. Het voortgangsgesprek vindt half januari plaats.   

Wanneer er redenen zijn om elkaar vaker te spreken is er een aangepaste vorm 

(meerdere keren). Kinderen kunnen dan in overleg vaker met elkaar besproken 

worden. Dit gebeurt ook intern in het kader van passend onderwijs. 

o Natuurlijk leggen we de voortgang van ieder kind ook vast door een kindgericht 

voortgangsverslag.  Dit schrijven we twee maal per jaar. Het eerste verslag 

ontvangen de kinderen eind november en het tweede verslag ontvangen zij in juni. 

o Natuurlijk kunnen er altijd ongelukjes voorkomen. We nemen hier dan altijd contact 

op met u als ouder/verzorger.  

o Ouders krijgen een unieke inlogcode van het ouderportaal van Parnassys. Hierin 

kunnen ouders rechtstreeks kijken naar de toets resultaten en administratiegegevens 

van ons leerling volg systeem van hun kind(eren).   

o Naast de uitgebreide IKC informatiegids van de Tichelaar ontvangt u een duidelijke 

informatiebrief. Hierin staat uitgelegd wat u mag verwachten van het komende 

schooljaar per bouw. Ook treft u informatie aan over het onderwijsprogramma en 

regels en afspraken. 

o Er vindt een algemene bouw/informatieavond plaats in het eerste trimester van het 

schooljaar. Op deze bouwavond geven we een korte presentatie van het jaarplan van 

ons IKC (aan welke doelen gaan we werken met elkaar). Daarnaast kunt u zich 

inschrijven op diverse workshops. In deze workshops gaan de stamgroepleid(st)ers 

dieper in op een specifiek onderdeel van ons onderwijs. We sluiten deze avond 

standaard af met een nadere kennismaking tussen en met ouders. Hierbij wordt ook 

kort ingegaan wordt op de rol en verantwoordelijkheid van de 

medezeggenschapsraad, ouderraad en de stamgroepouder. 

o Ieder schooljaar ontvangt u als  ouder een zogenaamde hulptroepenlijst. Hierop kan 

aangegeven worden welke ondersteuning u zou willen bieden binnen ons IKC. Deze 

overzichten zijn erg belangrijk voor stamgroepleid(st)ers en stamgroep/kinderopvang 

ouders om ouders voor een activiteit te benaderen. Denk daarbij aan  
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keuzecursussen, lezen, tuinwerk, klein schilderwerk, schoolplein, decoratie, 

oudermaatje etc.  

o De Ouderraad bestaat uit een groep ouders. Deze ouders organiseren en coördineren 

door het jaar heen verschillende activiteiten in overleg met de stamgroepleid(st)ers. 

In de ouderraad zit ook van iedere stamgroep een zogenaamde stamgroep 

ouder/kinderdagopvang ouder. Deze stamgroep/kinderdagopvang ouder is een 

belangrijk aanspreekpunt voor de stamgroepleiding en ouders. Hij/zij vraagt ouders 

voor verschillende activiteiten en ondersteunt de stamgroepleid(st)er of pedagogisch 

medewerk(st)er.  

o Half maart is er een algemene informatieavond voor aankomende ouders op ons IKC. 

Op deze avond geven wij uitgebreide voorlichting over onze opvangmogelijkheden en 

onderwijs. 

o Kom in de groep ochtenden vinden 3 maal per jaar plaats. Deze ochtenden geven 

aankomende ouders de gelegenheid om ons IKC te bezoeken. De kinderen zijn dan 

aanwezig op de dagopvang en in de groep. Op deze ochtenden wordt uitvoerig 

ingegaan op de pedagogische en educatieve visie en werkwijze van het IKC. Tevens 

zijn er rondleidingen en mogen er vragen gesteld worden. De data van deze 

ochtenden worden bij de start van het schooljaar bekend gemaakt op de website van 

ons IKC. 

o De Wet op de Medezeggenschap in het Onderwijs en kinderopvang verplicht de 

instelling van een Medezeggenschapsraad (MR). Op IKC de Tichelaar hebben we een 

IKC medezeggenschapsraad die uit 4 medewerker(st)ers en 4 ouders bestaat. 

Bevoegdheden en werkzaamheden van de MR zijn door de wet geregeld en 

vastgelegd in het reglement medezeggenschap primair onderwijs en kinderopvang. 

De MR richt zich voornamelijk op beleidszaken. Twee afgevaardigden uit de MR (één 

ouder en één medewerk(st)er) hebben daarnaast ook nog zitting in de 

Gemeenschappelijke Medezeggenschap Raad (GMR). In de GMR zitten 

afgevaardigden vanuit de Medezeggenschapsraden van de scholen die onder 

stichting ATOS vallen.  

o Het oudermaatje is er voor ouders die moeilijk betrokken kunnen zijn bij ons IKC 

(eventueel wegens taalachterstand). Deze ouders worden gekoppeld aan een ouder 

die zich hiervoor opgegeven heeft om deze rol tijdelijk in te vullen. Op de 

ondersteuningslijst (die u aan het begin van het schooljaar ontvangt) kunt u 

aangeven of u eventueel te benaderen bent als zogenaamd “oudermaatje”. 

o De nieuwsbrief van ons IKC wordt iedere twee weken geschreven en wordt verstrekt 

via de website van ons IKC. U schrijft zich daarvoor in met uw persoonlijke 

emailadres. U ontvangt de mail dan rechtstreeks in uw mailbox. Voortaan zal vrijwel 

alle schriftelijke communicatie rechtsreeks verlopen via email. Dat bespaart ons 

papier en drukkosten en maakt dat we snel kunnen communiceren met u als ouder. 

o Er is een uitgebreide website (www.detichelaar.nl) waar alle actuele en belangrijke 

informatie op te vinden is van ons IKC.  

o Het is altijd erg prettig om een compliment te delen met elkaar. Natuurlijk kan het 

ook voorkomen dat er iets is dat minder goed verloopt of ervaren wordt. Ook dan is 

het belangrijk om dit te delen door zo snel mogelijk met elkaar in gesprek te gaan.  

http://www.detichelaar.nl/
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Bijlage 

Profielschets stamgroepouder IKC de Tichelaar 
 

U overweegt om stamgroepouder te worden? Wat ontzettend leuk en fijn! 

Iedere stamgroep heeft een stamgroepouder. De stamgroepouder heeft een zeer 

waardevolle taak daar waar het gaat om de stamgroepleid(st)er te ondersteunen in het 

coördineren van ouderhulp. 

De stamgroepouder heeft tevens zitting in de ouderraad van ons IKC.  

Hieronder geven we aan wat we verwachten van een stamgroepouder: 

 Hij/zij vertegenwoordigt de stamgroep in de ouderraad van het IKC 

 Licht de rol van de stamgroepouder toe aan naar de andere ouders van de stamgroep 

 Coördineert ouderhulp wanneer de stamgroepleid(st)er daarom vraagt (denk aan 

diverse activiteiten en uitstapjes) 

 Hij/zij let op signalen van andere ouders en maakt deze zonodig bespreekbaar met de 

stamgroepleid(st)er 

 

 


