
 

Ervaringen van leerkrachten, 

ouders en leerlingen met 

Ouderbetrokkenheid 3.0. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Doelen waar wij de komende periode 
met het panel “Ouderbetrokkenheid 
3.0” aan werken: 

 Gesprekkencyclus anders vormgeven, 
zodat dit aansluit bij de visie.  
(gesprekken op maat) 

 Communicatie en bereikbaarheid 
verbeteren. 

 Informatieavond en nieuwjaarsreceptie in 
een nieuw jasje steken. 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

Contact opnemen 

RKBS De Rank 
Iepenlaan 56, 1741 TG Schagen 
0224-319201 
www.derank-schagen.nl  

ouderberokkenheid.derank@sarkon.nl 

 

 
Ouderbetrokkenheid 3.0  

op RKBS De Rank 

Schagen 

 

 

Ik heb het gevoel meer betrokken te 
worden bij de ontwikkeling van ons 

kind, omdat ik de mogelijkheid 
krijg om in gesprek te gaan met de 
leerkracht  als dat nodig blijkt . Er 

is ruimte voor de inbreng van de 
leerkracht, ouders en leerling.   

Ik vind het fijn dat papa 
en mama weten waar ik 
mee bezig ben op school. 

Nu kan ik er thuis 
makkelijker over praten. 

Door het 

kennismakingsgesprek, weten 

de ouders, het kind en ik wat 

we van elkaar kunnen 

verwachten. Dit werkt prettig 

samen.  

ouder 

kind 

leerkracht 

http://www.derank-schagen.nl/
mailto:ouderberokkenheid.derank@sarkon.nl


 

 

 

 

 

 

Waarom deze flyer? 

Onderzoeken hebben aangetoond dat kinderen 
zich beter ontwikkelen en betere resultaten 
behalen als ouderbetrokkenheid op de juiste 
manier wordt ingevuld. De Rank heeft besloten 
het concept ouderbetrokkenheid meer vorm te 
gaan geven. Wij willen u graag informeren 
hierover. 

Wat is ouderbetrokkenheid 3.0? 

Bij effectieve ouderbetrokkenheid is er sprake 
van samenwerking tussen de school en ouders. 
School en ouders hebben verschillende rollen in 
de samenwerking die gekenmerkt worden door 
gelijkwaardigheid. De samenwerking richt zich 
op de schoolontwikkeling van het kind. School 
en ouders zijn beide verantwoordelijk voor deze  
(niet vrijblijvende) samenwerking en geven 
deze actief vorm in het belang van het kind. 

 

“Een partner ben je niet,  

maar dat word je.” 

 

 

 

 

 

Ouderbetrokkenheid 3.0 ten opzichte 
van informatie overbrengen: 

 

Ouderbetrokkenheid 1.0 

De school zend informatie  

naar de ouders. Het gaat 

om eenzijdige 

communicatie: de school 

bepaalt het moment, de 

vorm en inhoud. 

Ouderbetrokkenheid 2.0 

De school zendt 

informatie naar de 

ouders en de ouders 

kunnen informatie 

terug zenden. Er is 

geen sprake van 

echte samenwerking 

en hierdoor niet altijd 

sprake van echt 

contact. 

Ouderbetrokkenheid 3.0 

De school en de 

ouders delen en 

zoeken samen naar 

nieuwe informatie 

met een doel voor 

ogen dat voor beide 

helder is: de 

ontwikkeling van het 

kind. Het gaat dus 

niet alleen om 

(elkaar) informeren 

maar om 

samenwerken. 
 

De visie van de Rank 

Op de Rank vinden wij dat ieder kind recht 
heeft op een goede samenwerking tussen 
school en ouders. Vanuit gezamenlijke 
verantwoordelijkheid, openheid in 
communicatie en wederzijds vertrouwen 
werken we aan een zo optimaal mogelijke 
ontwikkeling van het kind. 

Waar wij op de Rank voor staan: 

1. Samen voor het kind. 

2. Samen voor de school. 

3. Samen verantwoordelijk. 

4. Wij zijn bereikbaar voor elkaar. 

5. Ontwikkeling gaat door, zowel thuis als op 

school. 

6. Aandacht op maat. 

7. Wij delen informatie met elkaar in het 

belang van het kind. 

8. Er is ruimte voor feedback. 

9. Ouders en leerkrachten ontmoeten elkaar 

regelmatig. 

10. Wij, de school, de ouders en de kinderen, 

houden ons aan de afspraken. 

In het document 'de 10 criteria van 

ouderbetrokkenheid op de Rank' kunt u lezen 

hoe wij ouderbetrokkenheid trachten te gaan  

vormgeven. Dit is te vinden op de website van de 

school onder het kopje ouderbetrokkenheid.  

 


