
 

	  

	  

	  

	  

Samenwerking	  en	  communicatie	  met	  ouders	  	  

Scholen	  en	  ouders	  hebben	  elkaar	  nodig	  bij	  het	  vormgeven	  van	  passend	  onderwijs.	  Samen	  zijn	  zij	  
verantwoordelijk	  voor	  een	  optimale	  ontwikkeling	  van	  het	  kind.	  	  Ouders	  worden	  gezien	  als	  
gelijkwaardige	  partners	  en	  als	  ervaringsdeskundigen.	  Zij	  spelen	  een	  belangrijke	  rol	  bij	  ieder	  soort	  van	  
overleg	  als	  het	  gaat	  om	  de	  ondersteuning	  van	  hun	  kinderen.	  Binnen	  de	  scholen,	  maar	  ook	  in	  de	  
overleggen	  met	  vertegenwoordigers	  van	  het	  samenwerkingsverband.	  	  
	  
Samenwerking	  en	  communicatie	  met	  ouders	  op	  het	  niveau	  van	  het	  samenwerkingsverband	  

a. ouders	  kunnen	  een	  beroep	  doen	  op	  het	  samenwerkingsverband	  voor	  advies	  of	  
ondersteuning;	  hiervoor	  kunnen	  zij	  terecht	  bij	  de	  directeur	  of	  de	  beleidsadviseur	  en	  bij	  het	  
Steunpunt;	  

b. ouders	  hebben	  via	  de	  ondersteuningsplanraad	  instemmingsrecht	  op	  het	  ondersteuningsplan;	  
c. we	  informeren	  ouders	  via	  de	  website	  www.zeeluwe.nl;	  	  	  
d. de	  OPR	  organiseert,	  naargelang	  de	  behoeften,	  thema-‐avonden	  voor	  ouders;	  
e. we	  werken	  samen	  met	  jeugdhulporganisaties	  binnen	  de	  acht	  gemeenten.	  Deze	  organisaties	  

bieden	  ouders	  informatie	  en	  advies	  rondom	  opgroeien	  en	  opvoeden.	  

Samenwerking	  met	  ouders	  op	  schoolniveau	  
Binnen	  het	  niveau	  van	  de	  basisondersteuning	  is	  de	  betrokkenheid	  van	  ouders	  erg	  belangrijk.	  Dit	  blijkt	  
onder	  meer	  uit	  de	  volgende	  indicatoren:	  

a. de	  school	  betrekt	  ouders	  bij	  de	  ontwikkeling	  van	  het	  kind,	  als	  ervaringsdeskundige	  en	  
partner;	  

b. leerkrachten	  zijn	  beschikbaar	  voor	  kortdurende	  contactmomenten	  met	  ouders.	  Binnen	  een	  
week	  is	  een	  gesprek	  mogelijk;	  

c. leerkrachten	  en	  ouders	  informeren	  elkaar	  tijdig	  en	  regelmatig	  (minimaal	  twee	  keer	  per	  jaar)	  
over	  de	  ontwikkeling	  van	  het	  kind;	  

d. in	  oudergesprekken	  komen	  ervaringen,	  vragen	  en	  verwachtingen	  van	  ouders	  aan	  bod;	  
e. alle	  teamleden	  communiceren	  transparant	  naar	  collega’s,	  kinderen	  en	  ouders	  over	  wat	  er	  

rondom	  het	  kind	  gebeurt.	  Motieven	  en	  opvattingen	  worden	  daarbij	  inzichtelijk	  gemaakt;	  
f. de	  school	  legt	  haar	  schoolondersteuningsprofiel	  ter	  advies	  voor	  aan	  de	  

medezeggenschapsraad.	  
	  
Informatieverstrekking	  
Informatieverstrekking	  gebeurt	  direct	  via	  de	  website	  www.zeeluwe.nl	  en	  indirect	  via	  de	  scholen	  
(websites,	  schoolgids	  en	  nieuwsbrieven).	  	  

Ouders	  worden	  gezien	  als	  gelijkwaardige	  partners;	  zij	  hebben	  inzage	  in	  alles	  wat	  met	  hun	  kind	  te	  
maken	  heeft.	  Scholen	  vragen	  hen	  altijd	  toestemming	  voor	  het	  delen	  van	  informatie	  met	  externe	  
partners.	  Dit	  geldt	  ook	  voor	  de	  bespreking	  van	  een	  kind	  in	  het	  ondersteuningsteam.	  
Via	  nieuwsbrieven	  en	  de	  schoolgids	  krijgen	  ouders	  informatie	  over	  algemene	  zaken.	  
De	  schoolondersteuningsprofielen	  van	  de	  deelnemende	  scholen	  kunnen	  ouders	  helpen	  bij	  het	  maken	  
van	  een	  schoolkeuze.	  
	   	  



 

	  

	  

	  

	  

	  

Websites	  

Op	  de	  website	  van	  de	  het	  samenwerkingsverband	  www.zeeluwe.nl	  kunnen	  ouders	  alle	  actuele	  
informatie	  vinden.	  Via	  een	  contactformulier	  kunnen	  zij	  vragen	  stellen	  en	  advies	  vragen.	  
	  
Op	  de	  websites	  van	  alle	  scholen	  staat	  informatie	  over	  Passend	  Onderwijs.	  Minimaal	  kunnen	  ouders	  
informatie	  vinden	  over	  en/of	  doorgelinkt	  worden	  naar:	  

• zorgplicht	  
• het	  samenwerkingsverband	  waartoe	  de	  school	  behoort	  
• het	  schoolondersteuningsprofiel	  

	  
Extra	  ondersteuning	  
Elke	  school	  kent	  een	  ondersteuningsteam,	  dat	  kinderen	  met	  ondersteuningsbehoeften	  
multidisciplinair	  bespreekt.	  Samen	  met	  de	  ouders	  bekijkt	  het	  ondersteuningsteam	  welke	  
ondersteuning	  nodig	  is.	  
Scholen	  vragen	  ouders	  formeel	  toestemming	  voor	  de	  bespreking	  van	  hun	  kind	  in	  het	  
ondersteuningsteam	  en	  de	  uitwisseling	  van	  informatie	  met	  derden.	  Van	  ouders	  wordt	  verwacht	  dat	  
zij	  deelnemen	  aan	  het	  overleg	  over	  hun	  kind	  in	  het	  ondersteuningsteam.	  De	  school	  ziet	  ouders	  
hierbij	  als	  een	  gelijkwaardige	  gesprekspartner,	  waarbij	  ouders	  erop	  kunnen	  vertrouwen	  dat	  het	  
belang	  van	  het	  kind	  altijd	  voorop	  staat.	  	  
Als	  het	  gaat	  om	  de	  samenwerking	  met	  ouders	  van	  kinderen	  met	  extra	  ondersteuningsbehoeften,	  zijn	  
in	  het	  niveau	  van	  de	  basisondersteuning	  verder	  de	  volgende	  indicatoren	  opgenomen:	  
	  

a. voor	  een	  leerling	  die	  meer	  nodig	  heeft	  dan	  de	  basisondersteuning,	  stelt	  de	  school	  in	  overleg	  
met	  de	  ouders	  een	  ontwikkelingsperspectief	  vast;	  

b. de	  school	  evalueert	  het	  ontwikkelingsperspectief	  minimaal	  één	  keer	  per	  schooljaar	  met	  de	  
ouders;	  

c. ouders	  zijn	  aanwezig	  bij	  de	  bespreking	  van	  hun	  kind	  in	  het	  ondersteuningsteam;	  
d. scholen	  betrekken	  ouders	  altijd	  actief	  bij	  een	  aanmelding;	  zij	  krijgen	  vooraf	  informatie	  over	  

wat	  het	  ondersteuningsteam	  is	  en	  kan	  doen;	  
e. bij	  elke	  casus	  staan	  de	  ondersteuningsbehoeften	  en	  mogelijkheden	  van	  kind,	  ouders	  en	  

school	  centraal;	  
f. elke	  casus	  wordt	  afgesloten	  met	  een	  evaluatie,	  waarbij	  de	  ouders	  zijn	  betrokken;	  
g. de	  school	  maakt	  een	  dossier	  volgens	  wettelijke	  regels.	  Ouders	  hebben	  hier	  inzage	  in.	  


