
Educatief partnerschap tussen ouders en school:

visie en praktijk op Wittering.nl

Eerdere publicaties in deze serie over Wittering.nl beschrijven het onderwijs-

concept, de organisatie, de huisvesting, de personele inzet, het werken met

kernconcepten en het reken- en taalonderwijs op Wittering.nl. Deze publicatie

gaat in op de wijze waarop het educatief partnerschap tussen ouders en de

school van hun kinderen is vormgegeven. Centraal staat de vraag: hoe ziet

educatief partnerschap er concreet uit op een school die systematisch heeft

gewerkt aan de verankering van dat partnerschap in haar cultuur, haar

 structuur en haar werkprocessen?

Het model Educatief partnerschap is ontwikkeld samen met scholen in

 primair en voortgezet onderwijs en peuterspeelzalen. Dit model start met  

een visie op dat partnerschap en geeft die visie vervolgens handen en

 voeten vanuit de gedachte dat ouders en school samen een traject doorlopen

dat uit drie fasen bestaat: het opbouwen van een relatie, het uitbouwen en

onderhouden ervan en het afbouwen van de relatie tegen de tijd dat het  

kind de school weer verlaat.

Wittering.nl heeft de opdracht om te komen tot educatief partnerschap vanaf

het begin in dialoog met de ouders opgepakt. Deze publicatie beschrijft het

doorlopen traject en de opbrengsten om te komen tot Educatief partnerschap

op Wittering.nl. Cees de Wit, een van de ontwikkelaars van het model,

reflecteert hierop.

Naast informatie over de wijze waarop Wittering.nl vorm heeft gegeven aan

partnerschap met ouders, bevat deze publicatie ook algemene informatie

over de invulling van partnerschap. De publicatie is daarom een inspiratie- en

leerbron voor professionals en ouders van kinderen in peuterspeelzalen en

scholen voor primair onderwijs.
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Voorwoord 3 

Voorwoord

Samen met scholen in primair en voortgezet onderwijs en peuter-
speelzalen ontwikkelden we een model voor de vormgeving van 
educatief partnerschap tussen ouders en de school of de peuter-
speelzaal van hun kinderen. Dit model gaat impliciet uit van een 
(her)ontwerpbenadering. Zo’n benadering begint met de ontwikke-
ling van een inspirerende visie op dat partnerschap. Vervolgens 
wordt een traject ontworpen en uitgewerkt dat ouders en school 
idealiter samen lopen zolang het kind daar verblijft. En dat niet als 
doel op zich, maar in het belang van het kind!1 Dat traject wordt 
dan geïmplementeerd en stevig verankerd in de schoolgemeen-
schap.

Is er op bestaande scholen veelal sprake van een herontwerp,  
als nieuw te ontwerpen educatief centrum bood Wittering.nl de 
mogelijkheid tot een heus ontwerp. De startopdracht waarmee we 
op veel scholen beginnen, “Hoe zou de relatie tussen ouders en 
school er idealiter uit zien als je een nieuwe school zou mogen 
ontwerpen?” was hier geen enigszins gekunstelde opdracht, maar 
een reëel gegeven. Het team van Wittering.nl heeft die opdracht 
van meet af aan in dialoog met ouders opgepakt. We beschrijven  
in deze publicatie opbrengst en proces, en reflecteren daarop. 

De publicatie is bedoeld als inspiratie- en leerbron voor professionals 
en ouders van kinderen in peuterspeelzalen en scholen voor 
primair onderwijs. Ervaringen met educatief partnerschap in 
peuterspeelzalen en scholen voor primair en voortgezet onderwijs 
laten overigens zien dat de thematiek en de aanpak op hoofdlijnen 
niet veel verschilt van sector tot sector. Het belangrijkste verschil is 
gelegen in de leeftijd van de jongeren om wie het gaat. 

1  Om ingewikkelde constructies te vermijden spreken we in het vervolg 
alleen nog over scholen. Om diezelfde reden spreken we gemakshalve ook 
steeds over ouders, in het besef dat er ook één oudergezinnen bestaan en 
sommige kinderen niet door hun ouders worden verzorgd, maar door 
andere verzorgers, zoals voogden en pleegouders.
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Naarmate zij ouder worden, speelt de dialoog tussen ouders en 
school zich vaker af in of tegen de achtergrond van de pedagogische 
driehoek instelling - ouders - jongere. Ouders treden terug en de 
jongeren zelf treden meer op de voorgrond. Zo hoort het ook, dat 
past bij hun ontwikkeling waarvoor ze in toenemende mate zelf 
verantwoordelijkheid nemen. Ouders blijven als partners - ondanks 
dit terugtreden - wel nadrukkelijk in beeld. 

Als een soort monografie vormt deze publicatie een welkome 
aanvulling op eerder verschenen meer algemene publicaties. 
Centraal staat hier de vraag: hoe ziet dat partnerschap er nu 
concreet uit op een school die systematisch heeft gewerkt aan de 
verankering van educatief partnerschap in haar cultuur, haar 
structuur en haar werkprocessen?2

Deze publicatie is in ontstaan in een productieve pendel tussen 
directie, team en ouders van Wittering.nl en collega’s van KPC 
Groep. Alle betrokkenen bedank ik voor hun meedenken. 
De publicatie beschrijft een momentopname. Werken vanuit en  
aan het partnerschap tussen school en ouders is een dynamisch 
leerproces en een onderwerp van kwaliteitszorg en horizontale 
verantwoording. Dat bergt het (ingecalculeerde) risico in zich dat de 
publicatie op enig moment niet meer helemaal up-to-date is. Maar 
dan zijn er altijd nog het team en ouders uit de Oudervereniging  
van Wittering.nl die bereid zijn geïnteresseerden te ontvangen en/
of nader te informeren. 

Mocht uw school of stichting aan de slag willen gaan met Educatief 
partnerschap of de mogelijkheden daarvan willen verkennen, dan 
kan KPC Groep daarbij ondersteuning bieden. 

Cees de Wit

2  Voor het voortgezet onderwijs is er een soortgelijke publicatie met de titel 
Leren anders organiseren. Educatief partnerschap tussen ouders en school 
(Amse, Wassink en De Wit, 2008) die put uit ontwikkelingen op enkele 
herontwerpscholen.
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 1  Inleiding

Internationaal is er een trend waarneembaar waarin scholen 
zoeken naar een betere vormgeving of versterking van de band 
met ouders. Het model Educatief partnerschap blijkt daarbij een 
bruikbaar model te zijn dat veel van de kritische succesfactoren 
omvat die uit internationaal onderzoek naar voren komen.3

 1.1  Omschrijving, fundering en karakteristiek van 
educatief partnerschap

  Omschrijving
Onder educatief partnerschap verstaan we:
een wederzijdse betrokkenheid van ouders en school teneinde 
optimale omstandigheden te realiseren voor de ontwikkeling en het 
leren van kinderen, thuis en op school. Daartoe gaan ze met elkaar 
in gesprek en werken ze zoveel mogelijk samen.

  Fundering
Dat partnerschap is geen doel op zich, maar is gefundeerd op een 
tweetal nauw met elkaar verbonden pijlers:

het besef dat zowel ouders als school nauw betrokken zijn bij de • 
opvoeding en de begeleiding van kinderen en een gezamenlijk 
belang hebben. Namelijk: optimale omstandigheden scheppen 
voor de ontwikkeling en het leren van het kind, thuis en op 
school;

3  Zie voor het model Van Rooijen & De Wit (2004), De Wit (2005), Beek, 
Van Rooijen & De Wit (2007), De Wit (red., 2007) en Smit, Driessen, Van 
Kuijk & De Wit (2008). Zie voor dat internationaal onderzoek Smit, Sluiter & 
Driessen (2006). Op pagina 38 karakteriseren ze het model zoals dat wordt 
toegepast op Wittering.nl. Blok, Oostdam & Peetsma (2007) geven in hun 
onderzoek naar het zogenoemde nieuwe leren in het basisonderwijs o.m. 
een uitgebreide karakteristiek van Wittering.nl, waaronder van het 
partnerschap met ouders (pagina 165 e.v.; zie paragraaf 2.1).
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de overtuiging dat je samen meer kunt bereiken in de opvoeding • 
en begeleiding van kinderen dan ieder op zich. En dat is 
belangrijk in een tijd waarin beide partners steeds vaker merken 
dat problemen waartegen ze aanlopen, hun eigen probleem-
oplossend vermogen te boven gaan.

Deze fundering van partnerschap geeft al aan dat een visie op 
partnerschap onlosmakelijk verbonden is (of zou moeten zijn) met 
de visie van de school op de ontwikkeling en het leren van kinderen. 
Hoe kijkt de school daar tegenaan? Welke rol spelen kinderen 
daarin idealiter zelf, welke rol vervullen hun ouders en wat is of kan 
de rol van de school zijn? We raken hier aan de zogenoemde 
pedagogische driehoek school - ouders - kind. Het komt aan op 
een goed samenspel tussen de drie hoeken. Die visie op ontwikke-
ling, leren en het samenspel tussen school, kinderen en ouders 
moet je als school expliciteren en communiceren. 

  Karakteristiek
Educatief partnerschap heeft de volgende kenmerken.

Partnerschap is geen doel op zich maar dient een gezamenlijk • 
belang: ouders en school willen optimale voorwaarden creëren 
voor het leren en de ontwikkeling van kinderen. Meer specifiek is 
er een pedagogisch, een organisatorisch en een democratisch 
doel, waarop partnerschap zich richt.
Partnerschap past bij de trend waarin we de school steeds • 
meer zien als leef- en leergemeenschap, waarin leerlingen, 
professionals én ouders participeren. Het gaat uit van de 
gelijkwaardigheid van de partners en impliceert een wederzijdse 
betrokkenheid. Dat alles vooronderstelt bij beide partners een 
grondhouding die partnerschap bevordert, een bereidheid in dat 
partnerschap te investeren.
Partnerschap erkent verschillen in eindverantwoordelijkheden.• 
Partnerschap vraagt een consistente toonzetting en een partner • 
die het voortouw neemt, in casu de school.
Partnerschap tussen ouders en school houdt rekening met de • 
groeiende eigen verantwoordelijkheid van het kind.

 
In de volgende paragrafen lichten we enkele elementen uit deze 
karakteristiek van educatief partnerschap toe.
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 1.2 Algemene doelen en wederzijdse betrokkenheid

  Algemene doelen
Dat partnerschap is, zoals gezegd, geen doel op zich. Meer 
specifiek zijn er drie algemene doelen waarop het zich richt. In 
onderstaand schema worden deze doelen toegelicht.

Doelen Gericht op

Pedagogisch doel Het realiseren van enige afstemming in 

opvoedend denken en handelen, dus in de 

benadering van kinderen, thuis en op school

Organisatorisch doel Het optimaliseren van het reilen en zeilen van 

de school als organisatie en gemeenschap, 

mede door de inbreng van ouders

Democratisch doel Het informeel en formeel meedenken en 

meebeslissen van ouders met de school en 

het afleggen van verantwoording door de 

school over haar werk aan ouders

  Schema 1 Algemene doelen van partnerschap

De ontwikkeling en het leren van het kind centraal
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  Wederzijdse betrokkenheid
De realisering van de doelen van partnerschap vraagt om een 
wederzijdse betrokkenheid van ouders en school, en een weder-
zijdse investering. Vanwege dat wederzijdse karakter geven we de 
voorkeur aan het begrip ‘partnerschap’ boven het meer gebruikelijke 
‘ouderbetrokkenheid’ of ‘ouderparticipatie’. Deze termen belichten 
slechts één kant van de medaille. Bij partnerschap gaat het niet 
alleen om een beweging van ouders richting hun kind op school en 
de school als gemeenschap, maar ook om een beweging van de 
school richting de thuissituatie (soms letterlijk in de vorm van een 
huisbezoek). 

Daarmee zijn er in die wederzijdse betrokkenheid drie lijnen te 
onderscheiden (zie schema 2).
1 Kindbetrokkenheid van de ouders 
 Of preciezer: hun betrokkenheid bij hun kind als leerling. Het 

gaat hierbij vooral om de betrokkenheid van individuele ouders 
bij de ontwikkeling van hun kind op school. Ouders hebben 
vragen als: hoe ontwikkelt ons kind zich daar, waar is het mee 
bezig, hoe is zijn welbevinden en betrokkenheid, en wat kan in 
die ontwikkeling van ons kind onze rol zijn? We onderscheiden 
in die kindbetrokkenheid vier vormen: meeleven, meehelpen, 
meedenken en meebeslissen (de cellen 1 tot en met 4 in 
schema 2). Op deze lijn participeren ouders vooral als individu-
ele belangenbehartiger van hun eigen kind. Door hun zicht op 
wat er met en rond hun kind gebeurt, kunnen ouders soms ook 
heel goed als ‘critical friend’ van de professional optreden.

2 Schoolbetrokkenheid van de ouders
 Hierbij gaat het om de betrokkenheid van ouders bij de groep 

van hun kind en bij de school als geheel. Ook hier zijn vier 
vormen mogelijk: meeleven, meehelpen, meedenken en 
meebeslissen (cellen 5 tot en met 8). Op deze lijn worden 
ouders individueel én als groep aangesproken: 
individueel als het gaat om hun individuele betrokkenheid bij  • 
de groep of klas van hun kind of als hun specifieke kwaliteiten 
(voor bijvoorbeeld een werkgroep) of specifieke taken (bijvoor-
beeld hun rol als contactouder) in het geding zijn;
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als groep als er in meer algemene zin een beroep op ouders • 
wordt gedaan met het oog op de eerder genoemde organisato-
rische of democratische doelen van partnerschap. 

 De vragende partij bestaat nu eens uit de leerkrachten of het 
ondersteunend personeel, dan weer uit het managementteam, 
het bestuur of andere ouders. Bij dit laatste valt te denken aan 
een ouderraad die ouders wil mobiliseren voor bepaalde 
activiteiten, aan de ouders uit de medezeggenschapsraad die 
de meningen van de ouders willen peilen of aan ouders uit het 
bestuur van de oudervereniging die met nieuwe ouders een 
welkomstgesprek aangaan en samen met hen verkennen hoe 
deze ouders hun kwaliteiten kunnen inzetten voor de school.

3 Gezinsbetrokkenheid van de school
 Aan de orde is hier de betrokkenheid van de school bij het kind 

in diens thuissituatie en dus ook bij diens ouders. Natuurlijk 
voor zover dat van belang is voor de bijdrage van de school aan 
de ontwikkeling en het leren van het kind. Het accent ligt hier op 
meeleven, meehelpen en meedenken (cellen 9, 10 en 11). Net 
als bij de eerste lijn ligt de nadruk op de relatie van de school 
met individuele ouders.

Meeleven Meehelpen Meedenken Meebeslissen

Ouders richting 

hun kind als 

leerling

 1  2  3  4

Ouders richting 

groep/klas of 

school als 

geheel

 5  6  7  8

School richting 

ouders of 

thuissituatie

 9 10 11  (12)

Schema 2 Vormen van wederzijdse betrokkenheid
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 1.3 Posities, rollen en eindverantwoordelijkheden

Spreken over gelijkwaardige partners en een gezamenlijk belang 
kan gemakkelijk leiden tot misverstanden indien de partners niet 
goed in de gaten blijven houden dat hun eindverantwoordelijk-
heden verschillen. De ervaring leert dat het weinig productief is een 
uitputtende lijst te maken van wie nu waar precies verantwoordelijk 
voor is. Toch vallen er wel enkele lijnen te trekken. Want als het gaat 
om eindverantwoordelijkheden, dan is er een fundamenteel verschil:

ouders hebben de eindverantwoordelijkheid voor de opvoeding • 
van hun kind en voeren daarover ook de regie. De school zal ze 
daarbij helpen door expliciet aan te geven waar ze pedagogisch 
voor staat en voor gaat, kortom door helder te communiceren 
hoe haar pedagogisch profiel eruit ziet. De school kan meeleven, 
meehelpen en meedenken maar cel 12 blijft leeg: bij de eind-
verantwoordelijkheid van de ouders voor de opvoeding van hun 
kind past geen meebeslissen door de school in de thuissituatie;
de school heeft de eindverantwoordelijkheid voor de inrichting • 
en de kwaliteit van het onderwijs en de opvoeding binnen de 
school. Ze legt daarover horizontaal en verticaal verantwoor-
ding af: horizontaal richting ouders en lokale gemeenschap, 
verticaal richting het eigen bestuur en de overheid (de inspectie) 
(het democratische doel). In zaken die ouders of kinderen direct 
betreffen, hebben ouders via de medezeggenschapsraad een 
wettelijk geregeld instemmings- of adviesrecht. Voorts kunnen 
ouders in meer informele settings (zoals een klankbordgroep of 
ouderpanel) meedenken over het toekomstige beleid of betrok-
ken zijn bij de evaluatie van het gerealiseerde beleid van de 
school.

“In onze rol als ouders voelen we ons geen lastpakken meer, die weer 

wat te bespreken hebben. Op de eerste plaats zien wij nu niet meer zo 

vaak aanleiding om iets te bespreken over onze kinderen omdat zij zich 

als een vis in het water voelen en op de tweede plaats merken wij dat de 

leerkrachten van Wittering.nl zich niet persoonlijk aangevallen voelen als 

je iets wilt bespreken. Hun eigen insteek is ook om te kijken naar wat 

een kind nodig heeft en niet hoe zij het kind in kunnen passen in het 

systeem.” (Een ouder)
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  Asymmetrie 
Gelijkwaardigheid is een wezenlijk kenmerk van de relatie tussen 
ouders en school. Die gelijkwaardigheid komt onder meer tot 
uitdrukking in de erkenning van het gezamenlijke belang en het 
respect voor elkaars opvattingen. Tegelijkertijd zit er in de relatie 
toch ook iets asymmetrisch. Die asymmetrie heeft te maken met 
het fundamentele verschil in eindverantwoordelijkheden: het 
zwaartepunt bij de realisering van gelijkwaardig partnerschap ligt bij 
de school omdat zij professioneel eindverantwoordelijke is voor de 
kwaliteit van de inrichting van de school als leef- en leergemeen-
schap. Partnerschap is een wezenlijk kenmerk van die kwaliteit. 
Deze asymmetrie blijkt essentieel bij het bewust vormgeven van de 
relatie als partnerrelatie: de school dient in die relatie de toon te 
zetten en het voortouw te nemen. Partnerschap moet je niet aan 
het toeval overlaten.

 1.4 Een partner ben je niet, maar word je!

Als ouders hun kind inschrijven op een school, dan is er van enig 
partnerschap nog geen sprake. Zo’n partnerschap ontwikkel je 
geleidelijk aan. Vervolgens onderhoud je of bouw je de relatie uit. 
En ten slotte bouw je het partnerschap weer af tegen de tijd dat het 
kind de school verlaat. Dat doe je op basis van het besef dat je een 
gezamenlijk belang hebt, vanuit een positieve grondhouding met 
respect voor elkaars opvattingen en begrip voor elkaars positie, en 
- als het goed is - met een groeiend vertrouwen in elkaar. 

Schema 3 Ontwikkeling van partnerschap in drie fasen

Uitbouw

en onderhoud

Opbouw Afbouw

Basis voor de relatie: erkenning van een gezamenlijk belang; een positieve grondhouding en 

een groeiend vertrouwen in elkaar
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  Grondhouding 
Naast een inspirerende visie (weten wat je wilt en waarom) is een 
passende grondhouding één van de meest kritische succesfactoren. 
Een grondhouding doordringt je denken en handelen, ligt aan de 
basis van dat alles. Een grondhouding bepaalt hoe je vormgeeft 
aan je leven en je relaties. Het gaat om een manier van in het leven 
staan.4 Zeker bij lastige problemen of als de relatie om andere 
redenen onder spanning komt te staan, komt het aan op die 
grondhouding. Een grondhouding veins je niet.

Partnerschap vraagt dat je elkaar ziet en hoort en op elkaar 
reageert, elkaar wilt leren kennen en met elkaar wilt samenwerken. 
En ook dat je elkaar respecteert. En dat je toch toenadering zoekt 
als je het niet helemaal eens bent met de opvattingen van de 
ander. Dat vraagt een investering van beide kanten. Je doet dat 
allemaal in het belang van het kind en vanuit het besef dat je 
samen meer kunt dan alleen.

“Partnerschap blijkt pas echt als het wat moeizaam gaat of als de relatie 

wat onder druk komt. Je moet als ouder niet het gevoel krijgen dat jij 

steeds weer het initiatief tot een gesprek moet nemen. Als je kind wat 

meer zorg nodig heeft, dan verwacht je als partner dat je het probleem 

samen onderzoekt, de probleemstelling deelt, tot eventueel gezamen-

lijke acties besluit en die ook samen evalueert.” (Een ouder).

  Voortouw
Om partnerschap goed vorm te kunnen geven, moet je je als 
school realiseren dat niet alle ouders en teamleden op voorhand 
zullen kiezen voor dat partnerschap. Met name het gelijkwaardige 
in partnerschap wil teamleden en ouders nogal eens afschrikken: 
“Wij” respectievelijk “Zij zijn toch de professionals?!” Dat bezwaar 
valt echter al gauw weg als betrokkenen zich realiseren dat de 
relatie ook een asymmetrisch aspect heeft: de eindverantwoorde-
lijkheid voor wat er op school gebeurt, berust bij de school. De 
school mag dus vanuit die verantwoordelijkheid het voortouw 
nemen en de toon zetten, dus het speelveld bepalen en de 

4  Zie Van Aken & Reynaert (2006).
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spelregels vaststellen. Omdat je een relatie samen vormgeeft, 
gebeurt dat uiteraard in dialoog met ouders.

  Inspiratiebron
Als kinderen een school binnenkomen, treden er bewust of minder 
bewust allerlei mechanismen in werking die ervoor zorgen dat zij in 
no-time op de hoogte zijn van de cultuur van de school (the do’s 
and the don’ts), de structuur van de school (bij wie moet je waar 
zijn?) en de werkprocessen (hoeveel ruimte voor eigen initiatief heb 
je als leerling binnen het leerproces?). En na verloop van tijd 
worden de leerlingen weer voorbereid op de overstap naar een 
andere situatie, zoals een andere school.

Bij ouders verloopt dit socialisatieproces anders. Voor een deel is 
dat terecht: hun positie binnen de schoolgemeenschap is anders 
dan die van hun kind. Maar zo’n introductie blijkt hard nodig. Als 
school kun je de wijze waarop 
ouders zich in de school-
gemeenschap voegen niet op 
zijn beloop laten. Immers, 
tussen ouders onderling 
kunnen er grote verschillen 
zijn. Bovendien kunnen hun 
opvattingen en verwachtingen 
weer behoorlijk verschillen  
van die van de professionals. 
Daar komt nog iets bij: hoeveel 
ouders zijn goed op de hoogte 
van de ontwikkelingen die de 
afgelopen jaren in het onder-
wijs plaatsvonden en van de 
verschillen tussen scholen? 
Houd je met dat alles geen of 
onvoldoende rekening, dan 
kan dat tot communicatie- en 
andere problemen leiden. 

                Samen oplopen
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Daarom hebben we naar analogie van de schoolloopbaan van 
kinderen een model ontwikkeld dat sterk proactief werkt. We 
starten daarbij met de vraag welk traject school en ouders met 
elkaar willen lopen, maken daarin een onderscheid tussen verschil-
lende fasen (zie schema 3) en geven dat traject vervolgens heel 
gericht en concreet handen en voeten.

  Gezamenlijk traject
De relatie tussen school en ouders is onderhevig aan veranderingen 
gedurende de periode dat het kind op school is. Het is te zien als 
een traject dat ze samen lopen, waarbij ze elkaar steeds beter 
leren kennen, steeds beter op elkaar ingespeeld raken en het 
onderlinge vertrouwen gaandeweg groeit. We illustreerden dat 
proces al in schema 3. Dit traject vullen we nu nader in. 

Schema 4 Het traject dat school en ouders samen lopen

We onderscheiden een voortraject (tot en met inschrijving en 
intake), een hoofdtraject (vanaf het moment dat het kind naar 
school gaat) en een natraject (afronding van het verblijf). In het 
voortraject ligt het accent op het opbouwen van de relatie. Het 
hoofdtraject staat in het teken van uitbouwen en onderhouden van 
de relatie. In het natraject wordt de relatie weer afgebouwd, tenzij 
er nog een kind van dezelfde ouders op school is. 
Het gaat er nu om deze deeltrajecten handen en voeten te geven. 

HOOfDTrAjECT

Gezamenlijk belang centraal

Gericht op doelen van partnerschap (schema 1)

VOOrTrAjECT

(opbouw van de 

relatie)

Informatie vooraf,

kennismaking, 

intake

NATrAjECT

(afbouw van de 

relatie)

Voorbereiding op 

overgang en 

exitgesprek

HOOfDTrAjECT

(uitbouw en onderhoud van de relatie)

Introductie van ouders, voortgangs- 

gesprekken, kwaliteitszorg en verantwoor-

ding, themabijeenkomsten, ouderpanels, 

onderwijscafé, oudercafé, medezeggen-

schap, enzovoort 

Entree Exit
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Dat gebeurt in de volgende hoofdstukken. Om de gedachten alvast 
even te bepalen, zijn in het schema voorbeelden van activiteiten of 
instrumenten opgenomen die in het betreffende onderdeel van het 
traject ingezet kunnen worden.

  Maakbare relatie
Het model van educatief partnerschap vertrekt vanuit het idee dat 
de relatie tussen school en ouders in vergaande mate maakbaar is. 
“Scholen krijgen de ouders die ze willen” is een uitspraak die in 
discussies met schoolleiders aanvankelijk met enige scepsis wordt 
bekeken, maar na uitleg van het model eigenlijk wel wordt onder-
schreven. Wie analyseert hoe scholen met ouders omgaan, komt 
namelijk al gauw tot de conclusie dat menig school al in het 
voortraject heel veel op zijn beloop laat. Niet op de laatste plaats 
omdat de school onvoldoende helder voor ogen heeft hoe ze - in 
het belang van de kinderen - met ouders wil omgaan en de  
gewenste omgang ook niet, of onvoldoende, communiceert. Mede 
daardoor wordt in het begin van het traject dat school en ouders 
lopen, te weinig geïnvesteerd in het opbouwen van de relatie. En 
nogal eens wordt dat pas geconstateerd als school en ouders 
samen al een eind op weg zijn en mogelijk zelfs al in een lastig 
parket zitten, bijvoorbeeld als er onenigheid is over de benadering 
van een kind. 
Het omgekeerde geldt ook: “Ouders krijgen de school die ze 
willen”. Partnerschap ontwikkel je samen - samen moet je erin 
investeren. Wie dat als ouder doet, ontmoet een ‘andere’ school 
dan de ouder die zich - om welke reden ook - afzijdig houdt.

  Investering
Ons model impliceert juist dat je al in het voortraject start met het 
opbouwen van een relatie. Investeer in de relatie voordat je die 
nodig hebt. Via de eerste informatie en in de eerste contacten 
wordt de toon gezet en wordt de relatie al sterk bepaald. Het is 
belangrijk de kansen die zich daar voordoen, niet te laten liggen. 
Partnerschap moet vanzelfsprekend zijn. Waar dat nog niet het 
geval is, moet het een nieuwe vanzelfsprekendheid worden. Dat 
vraagt dan wel extra aandacht.
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 1.5 Van visie naar concrete beelden en instrumenten 

Bij het vormgeven van dit traject komt het erop aan om niet vanuit 
instrumenten te denken, maar vanuit je visie op partnerschap. De 
ontwikkeling van een visie op partnerschap begint bij de erkenning 
van het gemeenschappelijk belang dat school en ouders bindt: de 
realisering van optimale omstandigheden voor de ontwikkeling en 
het leren van kinderen. Samen kunnen school en ouders meer dan 
ieder voor zich. 
De vraag is dan: hoe kun je het traject zo vormgeven, dat die 
gewenste condities ook werkelijkheid worden, dat er bovendien 
sprake is van een gelijkwaardig partnerschap en het pedagogisch, 
het organisatorisch en het democratisch doel binnen bereik 
komen? 

Een inspirerende visie waaraan je in de praktijk ook echt iets hebt, 
geeft aan wat de goede dingen zijn om te doen en wanneer je die 
dingen goed doet. Dat laatste levert een aantal ijkpunten op 
waaraan je uitwerkingen moeten voldoen en met behulp waarvan je 
kunt overzien of je op koers ligt. Probeer die inzichten te vertalen in 
concrete beelden. Wanneer is sprake van een optimale realisering 
van het pedagogisch doel? Wat versta je onder een optimale 
afstemming en wat zou je daarvoor moeten doen, samen met 
ouders? Welke houding, welke vaardigheden, welk gedrag zou je 
dan willen zien, bij professionals en bij ouders? Wanneer zou je 
tevreden zijn over de realisering van het organisatorische en het 
democratische doel? En omdat een goed begin het halve werk is: 
hoe laat je ouders van meet af aan ervaren dat je als partners met 
ze wilt omgaan en wat moet je doen om ouders adequaat te 
introduceren in de schoolgemeenschap? 

Hoe helderder de beelden zijn, die je als school hebt bij de  
(mogelijke) invulling van dit traject, des te gemakkelijker kun je die 
ideeën ook realiseren. Met het oog daarop zijn enkele instrumenten 
beschikbaar die in dat traject kunnen worden ingezet, waaronder 
het intakegesprek, de introductie van ouders in de schoolgemeen-
schap, interactieve workshops met en voor ouders, de dialoog  
over de ontwikkeling en de vorderingen van het kind, contact- of 
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klassenouders, het ouderpanel, het onderwijscafé, medezeggen-
schap en educatief partnerschap met ouders, het exitgesprek. 
Bij die uitwerkingen staan het werken vanuit een inspirerende visie 
en de zorg voor kwaliteit centraal. Vragen die aan de orde komen, 
zijn: waarom is dit zo’n interessant instrument, in hoeverre behoort 
het tot ‘de goede dingen doen’ en ‘wanneer doe je die dingen 
goed’, waar komt het dus op aan en waar moet je in het bijzonder 
op letten?5 

Wie visiegeleid denkt en handelt, zal de ervaringen die hij of zij met 
partnerschap in de praktijk opdoet, weer terugkoppelen naar de 
visie. Werkten de beelden goed? Klopten de uitwerkingen en 
brachten die wat ervan verwacht werd? En zo niet, waar lag dat 
dan aan? Moet de visie worden bijgesteld of moet nog beter 
gefocust worden op de goede dingen en op de ijkpunten waaraan 
die moeten voldoen? 

 1.6 Conclusie: in dialoog

Veel scholen zijn wat huiverig te vertrekken vanuit gelijkwaardig-
heid. De asymmetrie in de relatie tussen school en ouders en de 
eindverantwoordelijkheid van de school voor wat er in en om de 
schoolgemeenschap gebeurt, vormen de hevel voor de vormgeving 
van goed partnerschap. Als school kun je voor dat partnerschap het 
speelveld en voor een goed deel de spelregels aangeven.
Goed partnerschap ontstaat niet vanzelf: niet alle ouders zullen bij 
voorbaat kiezen voor dat partnerschap. Als school zul je proberen 
hen ervan te overtuigen en/of ertoe te verleiden om de rol van 
gelijkwaardig partner op zich te nemen. Simpel omdat het in het 
belang is van hun kind. Kinderen hebben er recht op! Daarin ligt de 
sterkst mogelijke legitimering van al je acties. 
Daar komt nog iets bij. Bij alle denken over overgangen in het 
onderwijs en tussen onderwijs (interne zorg) en andere instellingen 
(externe zorg) realiseren we ons steeds scherper dat ouders - 
doorgaans - de meest constante factor zijn in het leven van hun 

5  Zie voor deze instrumenten www.oudersalspartners.nl.
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kind. De conclusie dat je de ouders dan ook van meet af aan en 
actief moet betrekken bij de begeleiding van hun kind, wordt 
daarmee steeds dwingender. 

In die zin spreek je als school alle ouders in eerste instantie 
individueel aan. Het pedagogische doel staat daarbij voorop. 
Daarnaast spreek je de ouders ook als groep aan. Op die wijze 
komen ook het organisatorische en het democratische doel in 
beeld. Dat neemt niet weg dat actieve participatie in de zin van 
meehelpen, meedenken en meebeslissen op schoolniveau  
- zeker aanvankelijk - voor veel ouders nog ‘een ver van mijn bed’  
aangelegenheid is. Dat geldt bij uitstek voor het meedenken en 
meebeslissen als onderdeel van het democratische doel. 

Het voortouw nemen, van meet af aan de goede toon zetten, het 
speelveld en de spelregels bepalen, dat alles lukt alleen als je als 
school weet hoe je - in het belang van de kinderen - met de ouders 
wilt omgaan. Natuurlijk hebben de ouders als partners daarin 
inspraak. Partnerschap geef je samen vorm en uiteraard hebben 
ouders daarin ook een eigen verantwoordelijkheid. Als goed partner 
ga je als school dus in dialoog met de ouders over de invulling van 
dat partnerschap, maar als school blijf je leidend. Dat ‘leidend zijn’, 
kan verschillen van geval tot geval en is soms relatief. (Ouders in) 
een actieve medezeggenschapsraad, actieve contactouders of een 
actieve oudervereniging komen regelmatig met eigen initiatieven 
rond de relatie tussen school en ouders. 

Bij die uitwerking kom je als 
school een aantal lastige 
vragen tegen. Wat mag je als 
school verlangen van ouders 
en wat zij van jou? Hoe vrijblij-
vend zijn de contacten, de 
gesprekken, de samenwerking? 
Is er een ondergrens in de 
betrokkenheid, over en weer? 

In dialoog
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Naarmate je de antwoorden beter weet te funderen in wat van 
belang is voor de ontwikkeling en het leren van kinderen, zullen 
meer ouders de keuzes die je als school maakt, onderschrijven  
of minstens respecteren, en erin meegaan. Ouders die het er  
fundamenteel mee oneens zijn, zullen wellicht uitkijken naar een 
andere school of zullen zich terugtrekken in de marge.

 1.7 Leeswijzer

In dit hoofdstuk schetsten we het model Educatief partnerschap  
op hoofdlijnen. Hoofdstuk 2 geeft een korte karakteristiek van 
Wittering.nl en beschrijft hoe team en ouders aan dit model een 
eigen invulling hebben gegeven. 
Partnerschap tussen school en ouders ontstaat niet vanzelf. 
Gedurende de tijd dat een kind op school zit, lopen school en 
ouders als het ware samen een traject. We beschrijven hoe dit 
traject vorm heeft gekregen op Wittering.nl, hoe het traject 
verankerd is in de cultuur, de structuur en de werkprocessen, en 
welke aandachtspunten er nog zijn. Hoofdstuk 3 behandelt het 
voortraject, hoofdstuk 4 gaat in op het hoofdtraject en in hoofdstuk 
5 staat het natraject centraal. In hoofdstuk 6 blikken we terug op 
het gelopen proces, de resultaten tot nu toe en wat nog op het 
programma staat.
In de hoofdstukken 3, 4 en 5 geven we telkens eerst algemene 
informatie over een bepaalde fase of een onderdeel daarvan. 
Vervolgens beschrijven we hoe dit gerealiseerd is binnen  
Wittering.nl.
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 2  Het model Educatief 
partnerschap op 
Wittering.nl

In dit hoofdstuk geven we eerst wat algemene informatie over 
Wittering.nl. In paragraaf 2.2 beschrijven we hoe Wittering.nl het 
partnerschap met ouders aanpakte.

 2.1 Wittering.nl - school opnieuw bedacht

Wittering.nl is in het schooljaar 2004-2005 als nieuw ontworpen 
basisschool van start gegaan in Rosmalen. Het initiatief daartoe 
werd in 2001 genomen door Schoolbestuur Signum in samen- 
werking met KPC Groep. 

  Eigentijds onderwijsconcept
Wittering.nl heeft, zoals ze zelf zegt, een eigentijds onderwijs- 
concept. Dat heeft zijn basis in nieuwe opvattingen over kennis en 
kennisverwerving. Daarbij ligt de nadruk op het leren van inzichten 
(kaders, overzicht, ‘besef van’, ‘gevoel voor’), het functioneel en 
betekenisvol oefenen van vaardigheden binnen de zogeheten 
basisdomeinen en aandacht voor de ontwikkeling van persoonlijke 
kwaliteiten.6 Onder de basisdomeinen vallen rekenen/wiskunde en 
taal alsmede de expressievakken en motoriek. 

  Een leef- en leergemeenschap
De school kreeg vorm door heel consequent te denken vanuit de 
ontwikkeling en het leren van kinderen. We zien dat terug in de 
vormgeving van het onderwijs en de opvoeding. Opvoeding is een 
gebied dat Wittering.nl nadrukkelijk tot haar takenpakket rekent 

6  Ros (2007), pagina 5.
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- een opdracht die ze bij voorkeur in nauwe samenwerking met 
ouders uitvoert. De school ziet zichzelf als een leef- en leer- 
gemeenschap waarin men uit is op fundamenteel leren (met name 
het verwerven van inzichten) - leren met en van elkaar. En wel in 
een pedagogisch klimaat, dat die leerprocessen ondersteunt en 
waarin kinderen actief mede de regie (leren) nemen over hun eigen 
ontwikkelings- en leerproces. Dat pedagogisch klimaat krijgt onder 
meer vorm door uit te gaan van de volgende tien kernwaarden: 
betrokkenheid, bezieling, echtheid, empathie, geborgenheid, 
integriteit, kwaliteit, respect, vertrouwen en verwachting.7

  Kernconcepten en basisdomeinen
Wittering.nl streeft er naar om bij het verwerven van inzichten, 
zoveel mogelijk aan te sluiten bij de belevingswereld van kinderen. 
Het (brede) gebied van wereldoriëntatie is anders geordend en 
ondergebracht in een tiental zogenoemde kernconcepten. Een 
kernconcept biedt kinderen een inhoudelijk samenhangend kader 
voor allerlei inzichten en feiten die ze nodig hebben om een deel 
van de werkelijkheid om hen heen te kunnen begrijpen.8 
De kernconcepten bestrijken twee hoofdgebieden:

Mens en maatschappij•	 : Macht en regels, Binding, Evenwicht en 
kringloop, Communicatie.
Natuur en techniek•	 : Energie, Materie, Groei en leven, Kracht en 
golven, Tijd en ruimte, Getalbegrip.

Per kwartaal staan twee kernconcepten centraal volgens een van 
te voren bepaald roulatieschema. Elk jaar wordt vastgesteld vanuit 
welke invalshoek en kernvragen gewerkt zal worden. In twee of 
drie jaar zijn alle invalshoeken aan bod gekomen en hebben de 
kinderen alle relevante inzichten en daaraan gekoppelde feiten en 
vaardigheden kunnen verwerven. Getalbegrip en communicatie 
komen in elk kwartaal aan de orde. Daarbij wordt telkens een 
andere deel in de ontwikkellijn als uitgangspunt genomen. De 
kernconcepten die op een gegeven moment niet centraal staan, 
“zijn in principe altijd beschikbaar en kunnen soms door de 

7  Naber (2006), pagina 40 e.v.
8  Ros (2007), pagina 6.
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actualiteit of een toevallige gebeurtenis tijdelijk in het middelpunt 
van de belangstelling staan. Denk aan verkiezingen, een wereld-
gebeurtenis of een bijzondere gebeurtenis in de natuur.”9

De wereldoriëntatie is verbonden met de andere leerdomeinen via 
een schering en inslagmodel. De kernconcepten vormen de 
schering. Rekenen/wiskunde en taal alsmede de expressievakken 
en motoriek vormen als basisdomeinen de inslag. Ook op die 
gebieden staat het verwerven van inzichten en daaraan te koppelen 
feiten, vaardigheden en attitudes centraal. Deze kennis, vaardig-
heden en attitudes worden zoveel mogelijk toegepast binnen de 
kernconcepten.

  Organisatie en personeel
Qua organisatie zijn er drie units voor respectievelijk de 4-6-, de 
6-9- en de 9-12-jarigen. Binnen elke unit zijn er basisgroepen: de 
Kikkers, de Meerkoeten en de Libellen (4-6 jarigen), de Wegwijzers, 
de Spoorzoekers en de Uitvinders (6-9 jarigen) en de Ruimte- 
vaarders en de Zeevaarders (9-12 jarigen). 
Wittering werkt met een meer gedifferentieerd functiehuis dan we 
bij andere basisscholen tegenkomen: begeleiders (op mbo-niveau), 
mentoren, regisseurs, specialisten en directeur.10

Wittering.nl maakt deel uit van een multifunctionele accommodatie, 
De Witte Wielen. Daarvan maken ook deel uit basisschool De 
Grote Wielen en Kindercentrum De Witte Wielen voor kinderen van 
0-4 jaar en buitenschoolse opvang voor kinderen in de basisschool-
leeftijd.11

  Ouders als partners
Bij de ontwikkeling van het concept achter Wittering.nl werd al snel 
duidelijk dat een (h)echte leef- en leergemeenschap voor kinderen, 
professionals én ouders een onlosmakelijk element van dat 

9  Schoolgids Wittering.nl, schooljaar 2008/2009, pagina 9.
10  Meer informatie over het functiehuis van Wittering.nl staat in de publicatie 
Mensenwerk. Personeel en organisatie Wittering.nl van KPC Groep (2006). 
11  Zie voor meer informatie www.wittering.nl en de website van de wijk De 
Groote Wielen (www.grootewielen.nl/page_117.asp). 
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concept vormde. In dat licht was het logisch dat Wittering.nl zou 
gaan voor een partnerschap met ouders. Het in hoofdstuk 1 
geschetste model was daarbij leidraad. De focus was gericht op 
drie partnerschapsdoelen: 

het pedagogisch doel: ouders als partners die samenwerken in • 
de opvoeding en begeleiding van hun kind en zo gunstige 
voorwaarden scheppen voor de ontwikkeling van kinderen, op 
school, thuis en in de wijk;
het organisatorisch doel: ouders die door hun inzet, affiniteit • 
met het werken met kinderen en/of expertise een belangrijke 
bijdrage zouden kunnen leveren aan het reilen en zeilen van de 
school (inclusief bijdragen in het kader van het werken met 
kernconcepten); 
het democratisch doel: ouders als critical friends die meedenken • 
en meebeslissen en aan wie je als school in een dialoog 
verantwoording aflegt.12 

  Andere partners
Wittering.nl besefte van meet af aan dat ze bij haar ambitie om 
kinderen een krachtige leeromgeving te bieden ook ondersteuning 
zou kunnen gebruiken van partners uit maatschappelijke organisa-
ties en het bedrijfsleven. Binnenschools bij de inrichting van de 
eigen leeromgevingen (meubilair, materialen, workshops door 
experts op een bepaald gebied). En buitenschools door bijvoor-
beeld interessante werkplekken voor kortere of langere tijd open  
te stellen voor leerlingen of door excursies mogelijk te maken of te 
ondersteunen die zichtbaar maken wat er speelt in de samenleving 
of in bedrijven. De insteek daarbij is een win-winsituatie.13

  Overleg- en ontwikkelingstijd
Scholen die de ambitie hebben een nieuw concept te ontwikkelen 
en te implementeren, merken al gauw dat dit veel overleg- en 
ontwikkeltijd vraagt. Daar moet je ruimte voor maken. Gelukkig 
komt daar steeds meer aandacht voor. Wittering.nl koos mede 
daarom voor een werkdag voor het personeel van 8.00 tot 17.00 

12  Ros (2005), pagina 42-43.
13  Zie www.wittering.nl (hoofdrubriek ‘Partners’).
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uur en een continurooster voor de kinderen van 8.30 tot 14.00 uur, 
vijf dagen per week. Dit is uiteraard maar één mogelijkheid om die 
tijd te ‘creëren’, zoals inmiddels andere scholen laten zien. Waar 
het om gaat is dat de ambitie om te vernieuwen serieus wordt 
genomen en mede vertaald wordt in reële tijd voor overleg en 
ontwikkeling.

 2.2 De aanpak van partnerschap

  Oriëntatie en dialoog
Van het begin af aan werd de eigen invulling van het model van 
Educatief partnerschap samen met ouders opgepakt. Dat lag voor 
de hand. Bij de ontwikkeling van het onderwijsconcept werd 
consequent gefocust op de vraag hoe de ontwikkeling en het leren 
van kinderen optimaal bevorderd kan worden. Daarin is immers het 
gezamenlijke belang gelegen dat ouders en school delen. Het team 
was ervan overtuigd dat men door nauw samen te werken met de 
ouders meer zou kunnen bereiken. 
De start lag bij een oriëntatie op het model - eerst in het team en 
zodra er ouders waren (de school begon bij nul!) in een gemengde 
groep van team en ouders. Al gauw kwam het idee op om de 
participatie van ouders een herkenbaar, stevig fundament te geven 
via de oprichting van een oudervereniging. Daarmee zou ondubbel-
zinnig worden aangegeven dat ouders een zekere medeverant-
woordelijkheid dragen voor aspecten van het reilen en zeilen van 
de school en voor het ontstaan en in stand houden van een goede 
relatie tussen ouders en school. De Oudervereniging werd officieel 
opgericht op 1 maart 2005. In de aanloop daar naartoe en in het 
vervolg waren de ouders co-ontwerpers in de uitwerking van het 
model van Educatief partnerschap op Wittering.nl.

  Voortouw nemen en toon zetten
Het team nam in het begin van de ontwikkelingen duidelijk het 
voortouw en zette ook de toon door de principiële keuze voor 
Educatief partnerschap als model en door met verschillende ideeën 
te komen.
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Oudervereniging als idee

“In een van mijn eerste contacten met enkele ouders van Wittering.nl 

heb ik me een warm voorstander getoond van een goede vereniging van 

ouders om zo optimaal gebruik te kunnen maken van wederzijdse 

expertise én inbreng van ouders in school. Dit alles ten dienste van de 

kinderen op school.” (Ton van Rijn, directeur Wittering.nl)

  Passende grondhouding
De ervaring leert dat het goed kan zijn bepaalde zaken die raken 
aan de omgang met elkaar, vast te leggen in afspraken, protocollen, 
en dergelijke. Daar schuilt ook een gevaar in als niet tegelijkertijd 
samengewerkt wordt aan het ontstaan van de grondhouding die 
past bij partnerschap. Papier is geduldig en de praktijk soms 
hardnekkig. Partnerschap moet van binnen uit komen. Daarom is 
van meet af aan aandacht besteed aan die grondhouding, aan het 
creëren van vanzelfsprekendheden, ook als het gaat om zaken die 
elders verre van vanzelfsprekend zijn. Dat vraagt vooral een open 
dialoog waarin zaken benoemd kunnen worden en een samenspel 
waarin gezamenlijk naar wegen wordt gezocht om het partner-
schap verder te brengen. In het begin is dat vaak een zoekproces, 
zoals de volgende voorvallen illustreren.

Het zou vanzelfsprekend moeten zijn

Op een thema-avond in september 2006 werd onder meer gesproken 

over de stelling ‘Alle ouders moeten een aantal dagdelen meelopen’. Uit 

ervaringen in het afgelopen jaar was gebleken dat met name de ouders 

van de jongere kinderen meeliepen. “Kinderen vinden dat leuk”, werd in 

brede kring geconstateerd. Ouders waren van mening dat het ook voor 

de oudere kinderen erg leuk zou zijn als ouders zouden komen kijken. 

Eén van de ouders meende dat het schoolteam “ouders erop aan zou 

moeten spreken als ze niet meelopen. Als je als ouder staat achter het 

concept van Wittering.nl, dan moet je als ouder ook betrokken zijn bij je 

kind.” Het team reageerde met “moeten is zo dwingend, we zouden het 

zeer op prijs stellen. Waarom? Om de sfeer te proeven, het Wittering.

nl-concept in de praktijk te ervaren, en zo je kind beter te kunnen 

begrijpen.” De conclusie van het gesprek was een compromis: er zou 

een lijst worden ophangen bij de ingangen van de units, waarop ouders 

zouden kunnen intekenen voor het meelopen van een dagdeel. 
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Bij de stelling ‘Ouders kunnen een substantiëlere bijdrage leveren aan 

het werken met kernconcepten en basisdomeinen’ reageerde het team: 

“We moeten (eigenlijk) af van het idee dat je als ouder voor iets kunt 

intekenen (op een lijst vanuit het team). We willen graag dat ouders zelf 

nadenken over hun bijdragen en initiatieven nemen. Een aantal ouders 

doet dat al. We zien dan dat de ouders erg bedreven en enthousiast zijn. 

Je netwerk als ouder is vaak groter dan je denkt. Je mag echt denken: 

dat kan ik!”. Ouders onderschreven deze reactie, maar voegden eraan 

toe dat het dan wel van belang is dat je als ouder enig idee heb “in welke 

richting je dan moet of kunt denken”. Dus enig overleg of informatie 

vooraf is dan toch wel handig. 

Bij alle belang dat men hechtte aan partnerschap, was van meet af 
aan ook duidelijk dat partnerschap geen doel op zich vormt, maar 
een middel om andere doelen te bereiken. Dan werkt het goed als 
je als team aangeeft waarom je bepaalde activiteiten (zoals in het 
kader dat meelopen door ouders) zo belangrijk vindt. 
Consequent handelen vanuit die grondhouding is vervolgens ook 
belangrijk. Als je vindt dat ouders ook zelf initiatieven moeten 
(kunnen) nemen, dan moet je dat duidelijk maken en je verder als 
team in eerste instantie wellicht zelfs wat terughoudend opstellen.
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 3  Het voortraject: opbouw 
van de relatie

Het voortraject loopt van de oriëntatie van ouders tot en met de 
feitelijke inschrijving van het kind. Dit onderdeel staat vooral in het 
teken van de opbouw van de relatie. 

 
Schema 4a Het voortraject

 3.1 Een onmisbare fase

Gerichte aandacht voor het voortraject voorkomt dat de ontwikkeling 
van de relatie tussen school en ouders op zijn beloop wordt 
gelaten. Het is juist de bedoeling om hier de gewenste toon te 
zetten. Dat betekent: van meet af aan en langs verschillende 
kanalen, verbaal en vooral ook non-verbaal, communiceren dat en 
vooral ook waarom een goede relatie belangrijk is en hoe die op 
school gestalte kan krijgen. Dat lukt het beste als de school werkt 
vanuit een inspirerende visie op de ontwikkeling en het leren van 
kinderen die tevens aangeeft hoe zij in die context aankijkt tegen 

HOOfDTrAjECT

Gezamenlijk belang centraal

Gericht op doelen van partnerschap (schema 1)

VOOrTrAjECT

(opbouw van de 

relatie)

Informatie vooraf,

kennismaking, 

intake

NATrAjECT

(afbouw van de 

relatie)

Voorbereiding op 

overgang en 

exitgesprek

HOOfDTrAjECT

(uitbouw en onderhoud van de relatie)

Introductie van ouders, voortgangs- 

gesprekken, kwaliteitszorg en verantwoor-

ding, themabijeenkomsten, ouderpanels, 

onderwijscafé, oudercafé, medezeggen-

schap, enzovoort 

Entree Exit
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de rol van kinderen zelf en de rol van ouders en school. De visie op 
partnerschap zou daar naadloos bij moeten aansluiten (hoofdstuk 1). 
Het is dus wezenlijk om die visie te expliciteren en te communiceren. 
Dat moet gericht gebeuren en kan enige verleidingskunst vragen. 
Het voortraject is de plek om als school en als ouders al samen te 
investeren in de relatie (paragraaf 1.4). 

Partnerschap moet je wel communiceren

“In het begin zat ik te snakken naar de eerste gesprekken over mijn kind. 

Later bleek dat ik gewoon langs had kunnen komen. Nu ik dat weet, is er 

geen barrière meer.” (Een nieuwe ouder)

  De eerste indrukken
We zeiden het al: educatief partnerschap ontstaat niet vanzelf, en: 
partner ben je niet, maar word je. Hoe ouders zich tegenover de 
school opstellen, hangt onder andere af van hun perspectief op de 
opvoedingswerkelijkheid thuis en op school, hun verwachtingen ten 
aanzien van een school in het algemeen, maar zeker ook van de 
eerste indrukken die ze opdoen van de school die ze kiezen. Wat 
zijn die indrukken en hoe komen ouders daaraan? Hoe komen ze 
in contact met de school? Hoe komen ze letterlijk en figuurlijk 
‘binnen’?
Dat proces is voor een groot deel te beïnvloeden via communicatie en 
vooral dialoog. De wijze waarop je - in het belang van kinderen - wilt 
omgaan met hun ouders, moet je in het voortraject al communiceren 
en ‘voelbaar’ neerzetten. Komt dat partnerschap al over in de 
informatie die vooraf over de school beschikbaar is (paragraaf 
3.2)? Merken ouders al iets van dat partnerschap bij de eerste 
kennismaking met de school (paragraaf 3.3)? Hoe zien met het oog 
op dat partnerschap de inschrijving en de intake eruit (paragraaf 
3.4)? En wat voor consequenties heeft deze invulling van het 
voortraject voor de opzet van het hoofdtraject (paragraaf 3.5)?
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 3.2 Informatie vooraf

 3.2.1 Algemeen
Het gaat bij ‘informatie vooraf’ om min of meer publiekelijk beschik-
bare informatie die ouders over de school kunnen raadplegen. 
Denk bijvoorbeeld aan de schoolgids, een informatieboekje, een 
folder, een introductievideo, nieuwsbrieven of informatie op de 
website. De website wordt overigens een steeds belangrijker 
instrument. Veel andere informatiedragers (een folder, een school-
gids, een jaarverslag, en dergelijke) zijn steeds vaker (ook) te 
downloaden van de website van scholen. Ook kun je denken aan 
een algemene informatieavond of open dag voor ouders en 
kinderen die zich aan het oriënteren zijn op een school (voor hun 
kind), de beschikbaarheid van een oudercontactpersoon die door 
nieuwe ouders kan worden benaderd, advertenties of verslagen 
van projecten of andere activiteiten in plaatselijke bladen, of 
informatie op de lokale of regionale Kabelkrant.

De ‘informatie vooraf’ die over de school bekend is, kunnen ouders 
gebruiken om een zodanig beeld te krijgen over de school dat ze 
mede op basis daarvan een gerichte keuze kunnen maken voor die 

school. Als het goed is, blijkt eruit wat het 
pedagogisch profiel van de school is, hoe 
de school - in het belang van het kind - wil 
omgaan met ouders en welke consequen-
ties inschrijving van hun kind op die 
school heeft voor alle betrokkenen. Bij die 
consequenties valt te denken aan ouder-
bijdragen, verwachtingen ten aanzien van 
participatie van ouders in de school als 
gemeenschap, het al dan niet lid worden 
van een eventuele oudervereniging, 
zaken waartoe de school zich verplicht,  
enzovoort.

Deze informatie vooraf speelt in ieder 
geval een rol in het vormen van beelden 
en verwachtingen, maar kan ook bewust Informatie vooraf
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met het oog daarop worden ingezet. Kiest een school bewust voor 
partnerschap, dan is een belangrijke vraag: weet ze dat ook al te 
communiceren in de ‘informatie vooraf’? 

Het is in het algemeen raadzaam om de beschikbare informatie 
eens door te lichten vanuit de vraag welk beeld je wilt overbrengen 
én of je daarin ook slaagt. We geven een aantal belangrijke 
aandachtspunten.
a Weet de school haar pedagogisch profiel helder te communice-

ren?
b Is duidelijk dat de school kiest voor partnerschap, en op welke 

gronden?14

c Komt over waaruit dat partnerschap op deze school bestaat?
d Is bij de ‘informatie vooraf’ inhoudelijk en qua vormgeving 

voldoende rekening gehouden met verschillen tussen ouders 
qua informatiebehoeften en achtergrond? En wordt er gebruik 
gemaakt van de informatiekanalen die het beste werken bij 
deze (groepen) ouders? 

Bij informeren en communiceren gelden enkele kritische succes-
factoren.15 De eerste is dat je helder hebt wat je wilt overdragen en 
waarom - met andere woorden wat je doel is - en dat je om dat doel 
te bereiken een daarvoor geschikt middel kiest.16 Van belang is 
verder een juiste dosering van de informatie. Daarnaast komt het 
erop aan zo nodig te differentiëren in de informatievoorziening, 
zodat ouders met verschillende informatiebehoeften en verschillende 
achtergronden of perspectieven voldoende aan hun trekken komen. 
Denk verder na over de wijze waarop de informatie gedistribueerd 
wordt. Ouders hebben, net als kinderen en professionals, verschil-
lende leerstijlen. Veel ouders kunnen uit de voeten met tekst, 
andere zullen een voorkeur hebben voor beelden (foto’s, video-
materiaal) of een combinatie daarvan. 

14  Van www.oudersalspartners.nl is informatie te downloaden over het 
waarom, de inhoud en consequenties van Educatief partnerschap onder de 
titel Educatief partnerschap: wat houdt dat in?
15  Zie de handreiking Informatie vanuit de school op www.oudersalspartner.nl. 
16  Zie De Wit (2005, pagina 38-39) voor een aantal algemeen gebruikte 
instrumenten.
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Voor sommige ouders voldoen korte teksten, anderen hebben ook 
behoefte aan achtergrondinformatie. Het is bij alle communicatie en 
informatie zinvol aandacht te blijven besteden aan deze drie D’s 
(doseren, differentiëren, distribueren). Ten slotte dient de informatie 
verzorgd over te komen.

Officiële	documenten	en	communicatie

In de loop der tijd hebben heel wat documenten het licht gezien die 

(mede) bedoeld zijn voor de communicatie met ouders: schoolgids, 

schoolplan, jaarverslag, jaarplan. De ervaring leert dat het geen kwaad 

kan om de feitelijke communicatieve waarde van deze documenten eens 

onder de loep te nemen. Op een bijeenkomst met een dertiental 

directeuren basisonderwijs bekeken zij elkaars schoolgids eens vanuit 

het perspectief van ouders. De observaties en conclusies logen er niet 

om, zoals blijkt uit reacties als: “We zetten erin wat wij vinden dat ouders 

allemaal moeten weten, maar bekommeren ons veel te weinig om wat 

ouders in eerste instantie willen weten en welke vragen zij hebben”, 

“Veel te technisch, veel te veel afkortingen, veel te lang”, “We gaan er 

veel te snel van uit dat ouders zo’n gids van A tot Z lezen. Zo werkt dat 

niet meer.” 

Goede communicatie heeft vaak veel weg van een worsteling. Betrek 

ouders in die worsteling, was een advies dat uit die groep directeuren 

kwam: vraag ze mee te denken, eventueel mee te redigeren, en ga in 

elk geval in een gesprek met ouders na of en hoe de beoogde communi-

catie overkwam. 

Op zoek naar een vormgeving van officiële documenten die ook ouders 

aanspreekt, heeft Wittering.nl met ingang van het schooljaar 2008/2009 

jaarplan en jaarverslag gecombineerd. Directeur Ton van Rijn motiveert 

die keuze als volgt. “Een jaarplan is een officieel document voor een 

school. Echter de meeste jaarplannen blinken uit in lastig in elkaar 

gezette documenten, die aan vele voorwaarden moeten voldoen. 

Daarom wil Wittering.nl proberen om de plannen voor 2008-2009 in 

begrijpelijke en gewone taal op papier te zetten, zonder allerlei SMART-

schema’s, maar puur vanuit de basisvraag: “Kom op, wat zijn de 

plannen, waar gaan we volgend schooljaar hard aan werken?” Daar-

naast is er altijd een jaarverslag nodig. Door meteen ook terug te kijken 

kan ik beide documenten verwerken in dit verhaal.”
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 3.2.2 Wittering.nl

Website 
Een rijke bron voor informatie is www.wittering.nl, met onder meer 
informatie over de school, het team, het ‘eigentijds onderwijs- 
concept’, het werken in units. Wat meteen opvalt, is dat er van de 
14 hoofdrubrieken maar liefst vier direct betrekking hebben op 
ouders: ‘Medezeggenschap’, ‘Oudervereniging’, ‘Info voor belang-
stellende ouders’, ‘Hier nu inschrijven!’. In de rubriek ‘Info voor 
belangstellende ouders’ valt te vernemen dat er enkele algemene 
informatieavonden zijn en dat ouders een afspraak kunnen maken 
voor een informatief gesprek en een rondleiding door de school. 
Dat laatste wordt ook aangemoedigd: “Lezen is goed, maar kijken 
in de school tijdens de werkuren is nodig; dan zie je pas hoe goed 
dit concept is voor kinderen. Dan blijft er nog een vraag over: past 
het concept ook bij u?” Zoals we later zullen zien, neemt de school 
dit punt heel serieus: ouders worden geacht meermalen tijdens de 
schoolloopbaan van hun kind daadwerkelijk mee te beleven wat 
hun kind elke dag ervaart.

Via de hoofdrubriek ‘Hier nu inschrijven!’ kunnen ouders een 
aanmeldingsformulier downloaden. Ze kunnen dat retourneren  
per e-mail en er wordt vermeld dat ze binnen een week een 
bevestiging van aanmelding of inschrijving kunnen verwachten. 
Mochten ze op dat moment al vragen hebben, dan kunnen ze die 
direct doormailen via een contactknop.
Met deze vier hoofdrubrieken geeft de school meteen al een 
signaal af: ouders zijn belangrijk op deze school. Dat wordt  
bevestigd door op de rubrieken te klikken. Ook in andere rubrieken 
worden ouders genoemd. Zo komen in subrubrieken van de 
hoofdrubriek Wittering.nl heel duidelijk elementen van haar visie op 
de samenwerking (het partnerschap) met ouders naar voren.

Partnerschap

Wittering.nl is een school gewerkt wordt vanuit de partnerschapgedachte. 

Wittering.nl is een school “waar ouders en school partners zijn in de 

opvoeding, die elkaar goed informeren over welzijn en ontwikkeling van 

hun/het kind thuis en op school, waar goed duidelijk is wat de verant-
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woordelijkheden van beide partners zijn, waar goed geluisterd wordt 

naar de opvattingen van de ouders en waar ouders ook een stem 

hebben, waar duidelijk is welke vormen van wederzijdse betrokkenheid 

worden nagestreefd en welke (algemene) doelen daarbij worden 

nagestreefd”. (Subrubriek ‘Doelstellingen en uitgangspunten’)

Communicatie met ouders

“Bij Wittering.nl staat contact met de ouders hoog in het vaandel. Ouders 

en teamleden informeren elkaar over gebeurtenissen die voor het kind 

belangrijk zijn, over de leeractiviteiten en de ontwikkeling van het kind.

Wittering.nl hecht veel waarde aan een ononderbroken pedagogisch en 

didactische lijn. Daarom biedt de school uiteindelijk toegang aan 

kinderen van 0 tot 12 jaar, voor wie in overleg met de ouders kinder-

opvang en buitenschoolse opvang wordt georganiseerd.” (Subrubriek 

‘Eigentijds onderwijs’)

De informatie wordt gedoseerd aangeboden. De hoofdrubriek 
‘Achtergrondinformatie’ geeft informatie aan ouders die meer willen 
weten over de inhoudelijke achtergronden. Daarin worden verschil-
lende thema’s nader belicht, zoals het werken met kernconcepten 
en basisdomeinen in plaats van de traditionele indeling in vakken  
of leergebieden, het werken in en met units, de begeleiding van  
de kinderen, het pedagogisch klimaat, de zorgstructuur en de 

rapportage. Het denken 
over doorgaande lijnen  
in de ontwikkeling van 
kinderen komt tot 
uitdrukking in de hoofd-
rubriek ‘Kinderopvang 
Witte Wielen’.

Internet als communicatiemiddel 
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De focus op ouders is sterk. Dat geldt ook voor de kindgerichtheid. 
Dat blijft niet bij een paar statements, maar komt ook tot uitdrukking 
in de aparte hoofdrubriek ‘Info voor leerlingen’, bedoeld voor 
nieuwe kinderen (en hun ouders). Deze bevat korte, kindgerichte 
teksten die tevens inspelen op het andere karakter van Wittering.nl 
in vergelijking tot meer traditionele scholen. Zoals we eerder 
aangaven is één van de belangrijke onderdelen in het voortraject 
het managen van de verwachtingen. Ouders hebben die, vaak op 
uiteenlopende gronden, maar kinderen ook.

Ook het naar buiten gericht zijn van de school komt op allerlei 
manieren naar voren: informatie over het ‘binnenhalen’ van een 
project, de openstelling van de site voor bijdragen van derden, het 
zoeken naar partners, bezoekarrangementen. Een ander voorbeeld 
is het downloadbare inschrijfformulier dat de volgende zinsnede 
bevat. “Bij plaatsing van het kind geven de ouders toestemming 
voor plaatsing van foto’s op de website van de school en in artikelen 
over de school.”

  Schoolgids
De schoolgids is beknopt van aard (24 pagina’s), bevat veel foto’s 
en geeft de meest noodzakelijke informatie, voor een deel equiva-
lent aan de tekst op de website.
Ook in de schoolgids wordt het belang van educatief partnerschap 
benadrukt, komen elementen van de visie op dat partnerschap 
naar voren en worden daar ook heel concrete consequenties aan 
verbonden. 
De schoolgids focust vooral op de betrokkenheid van ouders bij hun 
kind als leerling. Het is belangrijk dat ouders en team geleidelijk aan 
eenzelfde perspectief krijgen op de ontwikkeling en de mogelijk-
heden van het kind. Dat lukt alleen als ouders en team met elkaar de 
dialoog aangaan. Het betekent ook dat ouders vaak op school zijn.

Zelf ervaren hoe het is op Wittering.nl

Educatief partnerschap impliceert “als het ware opnieuw met uw kind 

naar school gaan en samen als volwassenen (leerkrachten én ouders) 

de ontwikkeling van uw kind volgen en begeleiden”. En: “Omdat ouders 

zich vaak moeilijk kunnen voorstellen hoe het echt op de werkvloer gaat 
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en omdat wij het erg belangrijk vinden, dat ouders het gewone beeld van 

de werkvloer hebben, verwachten we dat elke ouder per schooljaar 

minimaal een dag en liefst twee dagen meedraait in de school. Dit maakt 

de uitwisseling van de ontwikkeling van uw kind een stuk gemakkelijker. 

We hebben dan dezelfde beelden. Het komt nog vaak voor, dat de 

beelden van ouders worden bepaald door hun eigen schoolervaringen.” 

(Schoolgids 2008/2009, pagina 16 en 13)

Een goede samenwerking tussen ouders en professionals is 
essentieel voor een goede begeleiding van kinderen in hun  
ontwikkeling en hun leren.

Voorbeelden voor de kinderen

“Ouders en leerkrachten zijn de voorbeelden voor de kinderen. Hun 

gedrag, gewoontes, stijlen, enzovoort, zijn dus ook medebepalend hoe 

kinderen zich ontwikkelen. Derhalve is een nauwe samenwerking tussen 

ouders en school zeer belangrijk.” 

Daarbij gelden de volgende uitgangspunten:

“ouders zijn eindverantwoordelijk voor de opvoeding; • 

de school beschouwt ouders als gelijkwaardige partners;• 

school en ouders hebben hun eigen verantwoordelijkheid;• 

goede informatie over het pedagogisch profiel is derhalve nodig;• 

investeren in een open en van respect getuigende dialoog is dan ook • 

een weg om te gaan

voor kinderen moeten thuis en schoolwereld naadloos op elkaar • 

aansluiten met acceptatie van elkaars verschillen;

middelen zijn gesprekken, informatie uitwisselen ook via moderne • 

communicatiemiddelen, laten zien wat er is bereikt, eerder de plussen 

tellen dan de minnen naar voren halen, werken aan oplossingen;

in de werkroosters van de leerkrachten is hiervoor veel ruimte • 

vrijgemaakt (wekelijks twee uren op afspraak, telefonisch of indien 

urgent: meteen);

de school biedt mogelijkheden voor contact en informatie. Ouders zijn • 

echter zelf verantwoordelijk voor de invulling hiervan.” (Schoolgids 

2008/2009, pagina 18) 
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  Nadere informatie
Naast website en schoolgids heeft de school publicaties die 
achtergrondinformatie geven over:

het overall concept: Ros, A. (2005): • Herontwerp van het primair 
onderwijs. Wittering.nl. ’s-Hertogenbosch: KPC Groep;
de (totstandkoming van de) huisvesting: Oudshoorn, T. & A. van • 
den Hurk (2006): Ruimte voor herontwerp. Huisvesting  
Wittering.nl. ’s-Hertogenbosch: KPC Groep;
personeel en organisatie: Naber, I. (2006): • Mensenwerk. 
Personeel en organisatie Wittering.nl. ’s-Hertogenbosch:  
KPC Groep
het werken met kernconcepten: Ros, A. (2007): • Werken met 
kernconcepten. ’s-Hertogenbosch: KPC Groep;
het domein Rekenen: Verbeeck, K. (2008): • Rekenen, maar dan 
anders! Naar een visiegeleide aanpak van rekenen op de 
basisschool. ’s-Hertogenbosch: KPC Groep;
een schoolkalender;• 
Wittering.nl. Een jaar na de start•	 . dvd (2006). ’s-Hertogenbosch: 
KPC Groep

Aan het eind van deze publicatie in het gedeelte Verder lezen is 
meer informatie over deze publicaties te vinden.
In de publicatie over het overall concept, in die over personeel en 
organisatie en op de dvd komen ook elementen van partnerschap 
aan de orde, zowel van visie als van praktijk. 
Overigens zijn deze publicaties niet geschreven met de ouders als 
doelgroep voor ogen. De taal en materie kunnen daarom voor 
sommige ouders moeilijk te begrijpen zijn.

Wittering.nl. Een jaar na de start

Deze dvd geeft een goed beeld van visie en praktijk van Wittering.nl 

(anno 2006). Uiteraard komt ook het partnerschap met ouders aan de 

orde. Ouders en medewerkers moeten eigenlijk samen naar het kind 

kijken en vragen: wat kunnen we samen voor je doen? Daarvoor moet je 

een goed contact met ouders hebben. Dat betekent dat het team ‘meer 

dan gemiddeld’ met ouders spreekt. Je moet elkaar ook kennen: de 

ouders de school; de school de ouders en de thuissituatie. 

Ouders waarderen die samenwerking. Ze vinden het ook logisch dat de 

school betrokken is bij de opvoeding van hun kroost, vooral als ze zich 
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realiseren hoeveel tijd een kind op school doorbrengt. Ook de brede kijk 

op de ontwikkeling van een kind (het team kijkt ‘niet alleen naar de 

leerdingen’) krijgt bijval. En: van een goede samenwerking in de 

begeleiding van je kind kun je als ouder ook leren. 

Het deel sluit af met de constatering dat je een kind pas goed kunt 

begeleiden als je met ouders op één lijn zit wat betreft je kijk op een kind 

en zijn eigenaardigheden.

Sinds kort is er een document voor ouders beschikbaar dat terug-
blik (jaarverslag) en vooruitblik (wat gaan we dit jaar doen?) 
combineert. In paragraaf 4.3 is een korte inhoudsbeschrijving van 
dit document te vinden.

Ouders krijgen op de algemene informatieavond (of eerder als daar 
behoefte aan is) de schoolgids. Tijdens het vervolggesprek krijgen 
ouders de eerder genoemde publicatie over herontwerp en de dvd. 
Als kinderen daadwerkelijk op school komen, krijgen ze de school-
kalender. Mogelijk komt er een nieuwe algemene informatiefolder 
beschikbaar over de school zodra de definitieve huisvesting, het 
nieuwe gebouw, gereed is.

De Kalender

De schoolkalender geeft per maand inzicht in de belangrijke gebeurte-

nissen, zoals de start van het schooljaar, de voor kinderen vrije dagen, 

de vakanties, de thema-avonden, vergaderingen van het bestuur en van 

de oudervereniging, de algemene ledenvergadering van de oudervereni-

ging, de oudercafés, de weken aan het einde van het kwartaal waarin de 

kernconcepten worden afgesloten met als sluitstuk een presentatie voor 

de ouders en de informatieavonden voor de wijk.

Daarnaast bevat de kalender informatie over de indeling van het 

schooljaar in kwartalen, de verdeling van de kernconcepten over de 

kwartalen, de wijze van rapporteren op Wittering.nl, een attendering op 

het ‘meedraaien’ (“Heeft u uw bezoekmomenten al afgesproken??? 

Gewoon doen hoor!”), de sterke punten van Wittering.nl, de tien 

kernwaarden, de eerder aangehaalde passages over ouders als 

partners in de opvoeding en partnerschap (paragraaf 2.1), informatie 

over de Oudervereniging en de ouderbijdrage, de visie van de school en 

de hoofddoelstellingen (uit het schoolplan), de pedagogische doelen en 
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het pedagogisch klimaat, uitgangspunten waardoor Signum zich laat 

leiden, en ten slotte het groeibeleid van de school en de verwachte 

doorgroei naar maximaal 275 leerlingen.

  Algemene informatieavond
In het begin heeft de school bij wijze van proef een aantal algemene 
informatieavonden gehouden, in samenwerking met de andere 
basisschool in de wijk, voor ouders die in (één van) beide nieuwe 
scholen geïnteresseerd waren. Dat werkte niet goed. Ouders willen 
als ze al een zekere voorkeur hebben, meteen ook op maat 
geïnformeerd worden. 
Wittering.nl organiseert nu driemaal per jaar een algemene  
informatieavond. Het karakter van de avond is informerend én 
interactief. Ouders krijgen alle gelegenheid tot vragen stellen en 
worden hiertoe uitgedaagd doordat ze een aantal praktijk- 
voorbeelden zien die karakteristiek zijn voor Wittering.nl. Na zo’n 
informatieve ronde gaan de ouders de werkvloer op om daar rond 
te kijken. Daar zetten ze de gesprekken voort met de aanwezige 
regisseurs en mentoren. 
Bij de informatieavond hebben ‘zittende ouders’ een rol bij de 
ontvangst van nieuwe of geïnteresseerde ouders, of in de informatie-
voorziening. Zo vertellen ouders uit het bestuur van de Ouder- 
vereniging iets over hun activiteiten als Oudervereniging en geven 
zij aan wat ze van belang vinden in verband met een actieve 
betrokkenheid van ouders bij Wittering.nl.

  Pedagogisch profiel
Wittering.nl komt uit de verschillende bronnen naar voren als een 
qua onderwijs- en pedagogisch concept vernieuwende school die 
het leren en de ontwikkeling van kinderen centraal stelt en niet 
alleen naar binnen maar vooral ook naar buiten kijkt. Dat blijkt uit 
de wijze waarop invulling wordt gegeven aan de kernconcepten, uit 
het actief zoeken naar samenwerkingspartners, uit de verbinding 
tussen binnen- en buitenschools leren en uit de ruimte die ouders 
krijgen. De sterke positie van de Oudervereniging binnen de school 
is een duidelijke consequentie van de keuze voor partnerschap. 
Wittering.nl straalt uit dat ze een school is waar contact met de 
ouders hoog in het vaandel staat. Er is sprake van een continue 
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relatie, op basis van afspraken en informele contactmogelijkheden. 
Een aantal contactmomenten is vastgelegd, maar er is ook veel 
ruimte voor eigen initiatief. 

“Ouders brengen hun kinderen iedere dag in de groep. Zo is er gelegen-

heid tot een goed afscheid. Ook het ophalen van de kinderen gebeurt in 

de school. Kinderen zorgen voor hun eigen spullen. Ouders zijn alleen 

behulpzaam. Verder is er gelegenheid voor ouders om met teamleden 

een afspraak te maken. 

Als ouder moet je niet met een vraag of een probleem blijven rondlopen. 

Neem direct contact op, wacht er gewoon niet mee. Een goede commu-

nicatie is wel degelijk in het belang van een kind.” (Schoolgids 

2008/2009, pagina 13)

Eén van de pijlers onder het Wittering.nl-concept is: school en 
ouders zijn partners in opvoeding en onderwijs. Dat blijkt op 
verschillende manieren. 

School en ouders zijn partners in opvoeding en onderwijs

“Ouders zijn op veel momenten welkom in de school en in de werkroos-

ters van de teamleden is dan ook veel ruimte gemaakt voor contacten 

met ouders (wekelijks twee uur). De school biedt ouders voorlichting 

over de werkwijze, zowel bij inschrijving als via een viertal jaarlijks te 

organiseren thema-avonden. De laatste thema-avond was gewijd aan 

het leerlingvolgsysteem. Maar op andere avonden kunnen ook opvoe-

dingsvraagstukken centraal staan, waar zowel school als ouders mee te 

maken hebben. Elk kwartaal wordt afgesloten met een presentatie voor 

ouders van de kernconcepten die aan de orde geweest zijn. De afsluiting 

kan verschillende vormen krijgen, zoals een theatervoorstelling, een 

tentoonstelling, een presentatie of een mengvorm daarvan.

De school verwacht dat ouders verspreid over het jaar twee dagen 

meedraaien. Via deze zogenaamde kijkdagen maken ouders op heel 

praktische wijze kennis met de aanpak van de school en krijgen ze ook 

een beter begrip van de ontwikkeling die hun kind doormaakt. Uit ons 

gesprek met ouders komt naar voren dat de kwartaalafsluitingen en de 

kijkdag erg op prijs worden gesteld. Ze beamen dat de school zich erg 

inspant om met ouders een goed contact te onderhouden en ze 
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onderschrijven de wens van de school de grens tussen opvoeden thuis 

en opvoeden op school te slechten. Het zou voor kinderen ideaal zijn als 

beide situaties naadloos in elkaar overgaan.

Veel scholen volstaan met twee of drie jaarlijkse voortgangsrapportages 

aan ouders, maar Wittering.nl kent een cyclus van vier voortgangs-

gesprekken per jaar…”17

Wittering.nl gaat ervan uit dat ouders zich minstens verdiepen in de 
achtergronden van de keuzes die Wittering.nl maakt.

 3.3 Nadere kennismaking

 3.3.1 Algemeen
Het gaat hierbij om uiteenlopende vormen van nadere kennis- 
making, van een algemene informatieavond tot een kijk- of  
‘meedraai’-ochtend/middag voor ouders en kind of een persoonlijk 
gesprek.18

De bedoeling van een nadere kennismaking kan zijn gelegen in het 
schetsen van een concreter beeld van de school dan in ‘informatie 
vooraf’ mogelijk is en/of het (beter) leren kennen van elkaar. 
Denkend vanuit het opbouwen van een partnerschaprelatie, ligt het 
voor de hand deze nadere kennismaking zoveel mogelijk een 
interactieve vorm te geven. Je kunt als school dan inspelen op de 
vragen, opvattingen en verwachtingen van de ouders als potentiële 
partners in de opvoeding. Ouders komen immers niet blanco de 
school binnen. Uit de vragen die ze stellen, kun je vaak al afleiden 
welke beelden en verwachtingen ze hebben van je school. Je kunt 
dan ook nagaan of de verwachtingen over en weer met elkaar 
sporen. 

17  Blok, Oostdam & Peetsma (2007), pagina 170-171. Het citaat staat 
grotendeels ook op de website in de rubriek ‘Bijdragen van externen’.
18  Zie De Wit (2005, pagina 39-40) voor een aantal algemeen gebruikte 
instrumenten.
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Het is van belang duidelijk te zijn over het karakter van de nadere 
kennismaking.
a In hoeverre worden ouders geacht al enige informatie vooraf tot 

zich genomen te hebben?
b Als het gaat om een gesprek: is het gewenst dat beide ouders 

(indien van toepassing) aanwezig zijn bij het gesprek en is het 
de bedoeling of mogelijk dat het kind meekomt? Is er een 
actieve rol voor het kind indien dat meekomt? Waarom wordt 
daarvoor al dan niet gekozen? Wie voert dit gesprek? Wie is 
daar het meest geschikt voor? Is er een rol (denkbaar) voor de 
groepsleerkracht (indien bekend)?

c Spelen ouders uit bijvoorbeeld de ouderraad of de ouder- 
vereniging een rol en zo ja: welke?

d Vindt er vooraf of naderhand een rondleiding door de school 
plaats? Door wie?

e Wordt er nadere informatie uitgereikt?
Ervaring wijst uit dat ouders naast algemene informatie ook graag 
op maat geïnformeerd willen worden.
 

Kennismaking
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Voor een school die erop uit is haar ‘informatie vooraf’ zo effectief 
mogelijk vorm te geven, biedt zo’n nadere kennismaking overigens 
ook mogelijkheden tot een toetsing van de kwaliteit van die infor-
matie: bracht die over het voetlicht wat ze geacht werd te communi-
ceren?

 3.3.2 Wittering.nl
Individuele ouders of ouderparen die na het bekijken van de 
schriftelijke of digitale ‘informatie vooraf’ en de algemene informa-
tieavond geïnteresseerd zijn in de school en serieus overwegen 
hun kind daar in te schrijven, voeren een vervolggesprek met de 
directeur. Vooraf hebben ze de schoolgids bekeken. Het gesprek 
vindt nadrukkelijk onder schooltijd plaats zodat ouders kunnen 
rondkijken/meedoen en sfeer kunnen proeven. Soms gebeurt dat 
rondkijken meer dan eens. Wittering.nl is immers niet zomaar een 
school. Haar concept wijkt nogal af van dat de doorsnee school en 
nog sterker van de eigen basisschoolperiode van de ouders. 
Ouders die twijfelen, krijgen het advies eens hun licht op te steken bij 
‘zittende’ ouders. ‘Zittende ouders’, onder wie leden van het bestuur 
van de Oudervereniging, worden regelmatig even aangeklampt. 

Tijdens het vervolggesprek komt het concept achter Wittering.nl 
(nog eens) aan de orde, evenals de motivatie van ouders om  
hun kind eventueel in te schrijven. Met name bij ouders van 
zij-instromers - kinderen die van een andere basisschool afkomstig 
zijn - komt die motivatie uitgebreid aan de orde. Soms wordt daar 
behoorlijk op doorgevraagd. Uiteindelijk gaat het erom samen te 
bezien of er een gerede kans is op een goede match tussen de 
verwachtingen van de ouders en datgene wat Wittering.nl kan 
bieden. Tijdens dit gesprek krijgen ouders het boekje Herontwerp 
van het primair onderwijs. Wittering.nl en de dvd Wittering.nl. Een 
jaar na de start.

Na het vervolggesprek tussen ouders en school kunnen oudere 
kinderen een dag ‘meedraaien’. Zij kunnen zo participeren in het 
proces dat tot een definitieve keuze leidt. Voor jongere kinderen is 
er de kennismaking, zoals die op vele scholen gebeurt nadat 
ouders voor de school hebben gekozen.
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 3.4 Intake en inschrijving

 3.4.1 Algemeen
Voordat de school echt met ouders en kind ‘in zee gaat’, is het van 
belang een goed beeld te krijgen van het kind. Er zal ook behoefte 
zijn aan een beeld van de ouders als partners in de opvoeding. 
Omgekeerd zullen ouders er in veel gevallen behoefte aan hebben 
de school nog wat beter te leren kennen. Redenen genoeg dus om 
na de ‘nadere kennismaking’ en vóór of direct na de definitieve 
inschrijving een intakegesprek in te lassen.19

Intake
In de intake gaat het erom een zo goed mogelijk (en gedocumen-
teerd) beeld te krijgen van het kind, zijn of haar ontwikkeling tot dat 
moment, zijn of haar talenten en ambities, zijn of haar mogelijk-
heden, zijn of haar pedagogische of onderwijsbehoeften, enzo-
voort. Daarnaast gaat het ook om een eerste indruk van zijn of haar 
ouders en hun opvattingen, van de gezinssituatie en de sociaal-
culturele context waarin het kind opgroeit, en dat alles mede in 
relatie tot de mogelijkheden en de verwachtingen van de school.20 
Een goede intake biedt mogelijkheden meer zicht te krijgen op het 
beeld dat ouders hebben van hun kind, de verwachtingen die ze 
koesteren rondom de ontwikkeling van hun kind of aspiraties in 
verband met hun kind, en de verwachtingen die ze hebben van de 
school en van hun omgang met de school. 
De intake is geen eenrichtingsverkeer in de zin dat de school 
vragen stelt en de ouders antwoorden. Ofschoon het bevragen van 
de ouders wel een belangrijk doel is, zal de school op antwoorden 
of vragen van ouders inspelen door ook zelf informatie te geven. 
Indien blijkt dat de verwachtingen van de ouders van de school of 
van hun relatie met de school niet sporen met die van de school, 
dan kun je ter plekke of nadien nagaan welke mogelijkheden er zijn 
om zo nodig de verwachtingen over en weer beter op elkaar af te 
stemmen (acties daaromtrent zullen veelal deel uitmaken van het 
hoofdtraject).

19  Zie De Wit (2005, pagina 40-41) voor een aantal algemeen gebruikte 
instrumenten.
20  Zie de handreiking De intake op www.oudersalspartners.nl. 
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Het intakegesprek past prima in een systeem van kwaliteitszorg. 
Het leent zich ertoe om onder meer de opvattingen en de verwach-
tingen van ouders bij entree vast te stellen. De informatie uit 
intakegesprekken kan later in het traject gekoppeld worden aan 
gegevens uit bijvoorbeeld een tevredenheidonderzoek.

Inschrijving
Bij de inschrijving gaat het om de formele inschrijving van het kind 
als leerling van de school. Soms is er voorafgaand aan het intake-
gesprek al sprake van een voorlopige inschrijving.
De definitieve inschrijving van een kind als leerling van de school 
kan een goed moment zijn om nog eens extra te benadrukken dat 
school en ouders als partners met elkaar willen omgaan. Dat vraagt 
om enig ritueel. Denkbaar is zelfs dat de partners dit contractueel 
onderstrepen. In dat geval moet er wel eerst helderheid zijn over 
het soort contact dat je als school met de ouders wilt hebben. 
Belangrijk is ook dat de school zich realiseert dat er verschillende 
soorten contracten bestaan.21 

Regelzaken
Contract of niet, bij de inschrijving van hun kind gaan school en 
ouders een verbintenis met elkaar aan. Met het oog daarop dient 
een aantal zaken (ruim) vóór de inschrijving duidelijk te zijn voor 
beide partners:

in hoeverre en waarvoor ouderbijdragen nodig zijn, dat het • 
betalen daarvan niet verplicht is, maar ook welke consequenties 
het niet (volledig) betalen ervan heeft voor ouders en/of kind, en 
dat er een vrijstellingsregeling is;
of er een oudervereniging is en zo ja hoe ouders lid worden van • 
die vereniging en wat dat lidmaatschap concreet inhoudt;
welke eventuele specifieke wensen of verwachtingen de school • 
heeft rond meeleven, meehelpen, meedenken en meebeslissen 
van ouders, vooral in verband met hun eigen kind (schema 2, 
de cellen 1 tot en met 4). Ook betrokkenheid met de groep van 
hun kind of de school als geheel (de cellen 5 tot en met 8) dient 
aan de orde te komen);

21  Zie daarvoor Van Rooijen & De Wit (2004), pagina 24-25.
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in hoeverre bijvoorbeeld activiteiten als schoolkampen of • 
werkweken een integraal onderdeel van het ‘aanbod’ vormen 
en dus verplicht zijn; 
hoe de klachtenregeling eruit ziet en wie de vertrouwens- • 
persoon is.

De intake en/of de inschrijving vormen hét moment om dit soort 
zaken expliciet aan de orde te stellen. Meestal kan dit kort, omdat 
dit soort zaken veelal deel uitmaken van de ‘Informatie vooraf’. 

Dat geldt ook voor:
eventuele afspraken over voortgangsgesprekken en zaken die • 
daarin aan de orde kunnen komen. Dat is bijvoorbeeld zinvol 
indien het nog onduidelijk is of school, kind en/of ouders bij 
elkaar passen. In het geval van kinderen met een ‘Rugzakje’ 
kunnen school en/of ouders twijfels hebben over de vraag of het 
team het gewenste aanbod kan leveren. Die afspraken worden 
dan vastgelegd. Ouders krijgen daarvan een afschrift;
een eventueel vervolg van de gesprekken in de vorm van een • 
huisbezoek. 

Een school die ervoor kiest vooraf geen intake te doen en de 
inschrijving schriftelijk af te handelen, doet er goed aan een aantal 
van bovenstaande zaken mee te nemen in het hoofdtraject (hoofd-
stuk 4).

 3.4.2 Wittering.nl
Op Wittering.nl geldt de volgorde: ouders informeren zich  
(paragraaf 3.2.2), voeren een vervolggesprek met de directeur en 
oriënteren zich eventueel verder (mogelijk met hun - oudere - kind; 
paragraaf 3.3.2), beslissen al dan niet tot aanmelding en schrijven 
zich officieel in.

Het inschrijfformulier is te downloaden vanaf de site van Wittering.nl 
(hoofdrubriek ‘Hier nu inschrijven!’). Dit heeft het karakter van een 
aanmeldingsformulier (zie bijlage 1) en bevat een aantal feitelijke 
vragen over het kind, zijn of haar ouders of verzorgers, de samen-
stelling van het gezin, de arbeidsdeelname en de opleiding van de 
ouders of verzorgers, de woonomstandigheden en de subjectieve 
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waardering daarvan alsmede van de veiligheid en de speelmogelijk-
heden in de buurt, eventuele bijzonderheden bij de zwangerschap 
of de geboorte van het kind, diens lichamelijke gezondheid, het 
bereiken van ‘mijlpalen’ in de vroege ontwikkeling (moment van 
zelfstandig lopen, spreken, zelfstandig aan/uitkleden, zindelijkheid), 
schoolloopbaan of voorgaande deelname aan kinderdagopvang of 
peuterspeelzaal. Bij de formele inschrijving wordt ouders gevraagd 
een formulier te ondertekenen waardoor ze Wittering.nl toestem-
ming geven om informatie op te vragen bij de voorgaande school of 
bij de peuterspeelzaal of kinderdagopvang.

Ouders schrijven steeds vroeger in onder druk van de nieuwe wijk 
en de vollopende scholen. Op het insturen of afgeven van het 
aanmeldingsformulier volgt een schriftelijke bevestiging door de 
school. Deze bevestiging bevat een regel, die aangeeft dat als er 
gegevens uit het intakegesprek komen, die aanleiding zijn om een 
kind niet te accepteren, er een nieuwe situatie ontstaat: “Na het 
intakegesprek is er nog sprake van een formeel moment van al dan 
niet plaatsing”, gevolgd door de zin: “Het niet plaatsen van een kind 
kan in zeer hoge uitzondering voorkomen”. Dit laatste is bedoeld 
“als een soort geruststelling. Het is ook nog niet voorgekomen. Wel 
in het daar vóór liggende traject als in een gesprek blijkt dat er van 
een goede match geen sprake is.”

In het eerste jaar kregen ouders bij de inschrijving ook de vraag 
voorgelegd op welke wijze ze actief kunnen en willen bijdragen aan 
het reilen en zeilen van de school, inclusief participatie in gremia 
als Medezeggenschapsraad, (bestuur van de) Oudervereniging, en 
dergelijke. Het jaar daarop nam de Oudervereniging die taak over 
van de directie. Interessant was de constatering, dat ouders de 
vraag vanuit de Oudervereniging veel welwillender tegemoet treden 
en zich eerder inschrijven voor een incidentele of meer structurele 
activiteit dan toen de vraag nog vanuit de directie kwam.

Talenten en mogelijkheden van ouders 

“Bij het inventariseren van de kwaliteiten en mogelijkheden van ouders 

moet je soms wel goed doorvragen. Het invullen van een formulier 

alleen is niet genoeg. Wij praten nu heel gemakkelijk over kern- 
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concepten, maar nieuwe ouders zegt dat niet zoveel. Dan moet je een 

vertaling maken naar thema’s die onder de kernconcepten vallen, maar 

die ouders wel aanspreken. Toen ik bij een ouder in verband met het 

kernconcept Binding het voorbeeld van adoptie liet vallen, toen viel het 

kwartje meteen.” (Een lid van het bestuur van de Oudervereniging)

Intake
Na de inschrijving en afhankelijk van de datum van de eerste 
schooldag vindt bij voorkeur een viertal weken vóór die eerste dag 
het intakegesprek plaats. “Je hebt dan de meest recente gegevens.” 
In de praktijk lukte het tot nu toe niet in alle gevallen om dat 
intakegesprek voorafgaand aan de eerste schooldag te houden. 
Met name bij zij-instromers die direct na de zomervakantie  
instromen, lukte dat niet altijd. Dat blijkt niet handig en het team wil 
strikter gaan vasthouden aan de genoemde termijn van binnen vier 
weken voorafgaand aan de komst naar de school.

Het intakegesprek vindt plaats met één van de twee regisseurs. Er 
is sprake van een uitgebreid gesprek waarin ouders als ervarings-
deskundige bevraagd worden op hun beeld van hun kind en hun 
verwachtingen van Wittering.nl. Leidraad voor dit gesprek is de 
Vragenlijst voor anamnesegesprek met ouders en/of verzorgers 
(zie bijlage 2). Deze lijst wordt door alle Signumscholen gebruikt. 
Deze vragenlijst voldoet redelijk - de belangrijkste zaken komen 
erin aan de orde. Wel is de ervaring dat het absoluut noodzakelijk 
is om niet te volstaan met de vragen zoals ze geformuleerd zijn, 
maar vooral ook door te vragen. Dat geldt vooral voor de gesprek-
ken met ouders van de (oudere) zij-instromers. Tegen de tijd dat 
het intakegesprek plaatsvindt, moet ook de nodige informatie van 
de voorgaande basisschool beschikbaar zijn. In enkele gevallen 
bleken ouders om uiteenlopende redenen wat terughoudend in het 
verstrekken van die informatie. Het team is daarin echter volstrekt 
helder: onderling vertrouwen is essentieel als basis voor samen-
werking en daarin past geen terughoudendheid, noch van de ene, 
noch van de andere partij.

Het aanmeldingsformulier wordt er tijdens de intake nog even 
bijgehaald ter controle op duidelijkheid en/of - als het digitaal werd 
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ingezonden - om de definitieve handtekening te zetten. Ook het 
anamneseformulier moet worden ondertekend. Ouders krijgen een 
afschrift van het ingevulde en ondertekende formulier.

Al met al zijn intakegesprekken vaak ‘pittige gesprekken’, die 
tussen een half uur en anderhalf uur duren. Soms worden op dat 
moment al vervolggesprekken gepland. 

Na invulling komen het aanmeldingsformulier en de ingevulde 
anamnesevragenlijst in het leerlingdossier. De medewerkers die 
met het kind werken, nemen daar kennis van. De informatie biedt 
stof voor het denken en handelen van de medewerkers, maar ook 
voor verdere gesprekken en wordt betrokken bij het eerst volgende 
rapportagemoment. Dat is het ‘Ontwikkelingsgesprek’ (paragraaf 
4.2.2). Daarin komen vragen aan de orde als: klopt het beeld dat in 
de intake naar voren kwam, wat zien wij, wat zien jullie in deze 
eerste periode, kan het kind omgaan met de ruimte die het onder-
wijsconcept hem of haar biedt? Het Ontwikkelingsgesprek heeft in 
principe een vaste plaats in een kwartaal, maar vindt soms eerder, 
soms later plaats. Soms blijft het beperkt tot één gesprek, soms 
vindt er nog een vervolggesprek plaats.
Op deze wijze ontstaat er een logische lijn tussen de gesprekken in 
het voortraject en de gesprekken in het hoofdtraject, niet alleen 
inhoudelijk, maar ook qua vorm: dialogen tussen partners die 
beiden betrokken zijn bij de ontwikkeling van een kind. 

Talenten, interesses en 
mogelijkheden van het kind in 
kaart brengen
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Regelzaken
De schoolgids vermeldt de hoogte van de (vrijwillige) ouderbijdrage 
die tevens de contributie is voor de Oudervereniging. 

Contributie en ouderbijdrage

“Om de Oudervereniging in de gelegenheid te stellen voldoende 

activiteiten te organiseren ten behoeve van alle leerlingen, wordt de 

ouders gevraagd een bedrag per kind af te dragen. De hoogte van dit 

bedrag is gerelateerd aan de begroting en wordt jaarlijks vastgesteld 

tijdens de Algemene Jaarvergadering. Sinds het schooljaar 2006/2007 is 

de contributie vastgesteld op € 62,50. De contributie wordt gebruikt voor 

activiteiten rondom de kernconcepten, feestdagen, verenigingskosten en 

eventuele extra’s die niet gedekt worden door de school. (...) Aan het 

einde van het schooljaar stelt de penningmeester in overleg met het 

bestuur van de Oudervereniging een begroting voor het volgend 

schooljaar op. Er wordt hierbij advies ingewonnen van het team en de 

medezeggenschapsraad.” (Schoolgids 2008/2009, pagina 19) 

De meeste regelzaken komen aan de orde in de schoolgids. 
Ouders worden bij inschrijving van hun kind automatisch lid van de 
Oudervereniging, tenzij ze daartegen expliciet bezwaar maken. 
Zoals al eerder naar voren kwam, besteedt de schoolgids expliciet 
aandacht aan het partnerschap tussen ouders en school en het 
belang ervan. Ook geeft de gids aan waarom het ‘meedraaien’ van 
ouders zo belangrijk is. De schoolgids besteedt verder aandacht 
aan de belangrijkste twee gremia waarin ouders participeren, de 
Oudervereniging en de Medezeggenschapsraad. Uiteraard is er ook 
een hoofdstuk over de klachtenregeling en de vertrouwenspersonen.

 3.5  Samenhang tussen het voortraject en het 
hoofdtraject

 3.5.1  Algemeen
Bij toepassing van het trajectmodel (schema 4) is een consistente 
lijn in de omgang tussen school en ouders van groot belang. Hoe 
zorg je ervoor dat de toon die wordt gezet in het voortraject (open 
dialoog en open communicatie) blijft doorklinken in het hoofd- 
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traject? En hoe staat het met de samenhang tussen het voor- en 
het hoofdtraject of onderdelen daarvan? Waar wordt bijvoorbeeld 
informatie uit het voortraject (met name kennismaking en inschrij-
ving/intake) opgeslagen en hoe wordt ervoor gezorgd dat deze 
bekend wordt bij leden van het team, voor zover dat relevant is?

 3.5.2 Wittering.nl
Bij de bespreking van de intake op Wittering.nl kwam al naar voren 
dat er een logische lijn zit tussen de gesprekken die plaatsvinden in 
het voortraject en de rapportagegesprekken die gaan plaatsvinden 
in het hoofdtraject. Inhoudelijk en qua vorm: een dialoog tussen de 
partners die betrokken zijn bij de ontwikkeling van een kind. Hier 
gaat het om, als we het hebben over de toon zetten en die ook 
vasthouden.
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 4  Het hoofdtraject: uitbouw 
en onderhoud van de 
relatie

Het hoofdtraject start zodra het kind daadwerkelijk gaat participeren 
op de school en loopt door tot het moment dat er sprake is van (de 
voorbereiding op) een afronding van zijn verblijf op school. Dit deel 
van het traject staat vooral in het teken van de uitbouw en het 
onderhoud van de relatie (schema 4b).

 Schema 4b Het hoofdtraject 

 4.1  Introductie van ouders in de schoolgemeenschap

 4.1.1  Algemeen
Zoals we in paragraaf 1.4 aangaven, is er alle reden om ouders wat 
systematischer te introduceren in de school als leef- en leer- 
gemeenschap. Wie dat aan het toeval overlaat, laat kansen liggen 
om het partnerschap tussen school en ouders van meet af aan 

HOOfDTrAjECT

Gezamenlijk belang centraal

Gericht op doelen van partnerschap (schema 1)

VOOrTrAjECT

(opbouw van de 

relatie)

Informatie vooraf,

kennismaking, 

intake

NATrAjECT

(afbouw van de 

relatie)

Voorbereiding op 

overgang en 

exitgesprek

HOOfDTrAjECT

(uitbouw en onderhoud van de relatie)

Introductie van ouders, voortgangs- 

gesprekken, kwaliteitszorg en verantwoor-

ding, themabijeenkomsten, ouderpanels, 

onderwijscafé, oudercafé, medezeggen-

schap, enzovoort 

Entree Exit
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goed vorm te geven. Achteraf bijsturen kost uiteindelijk altijd meer 
tijd en energie dan proactief vormgeven aan die introductie.
Zodra kinderen op school zijn, zou je als school dus het initiatief 
moeten nemen om - voortbouwend op eerdere contacten (in het 
voortraject) - elkaar wat beter te leren kennen om zo samen de 
ontwikkeling en het leren van kinderen optimaal te kunnen faciliteren. 
Natuurlijk hoeft niet alles in één keer aan de orde te komen. Een deel 
van de introductie geschiedt door participatie van ouders in diverse 
activiteiten verderop in het hoofdtraject. En bovendien: in plaats van 
het er uitgebreid over te hebben, komt het bij participatie vooral neer 
op vóórdoen of vóórleven, mee (laten) doen en ervaren dat het werkt.

Meer concreet gaat het om een bewuste introductie van ouders in 
de cultuur, de structuur en de belangrijkste werkprocessen van de 
school en de visie daarachter. En dat alles vooral bezien vanuit het 
perspectief van goed partnerschap. Je kunt die introductie zo 
opzetten dat je tegelijkertijd als school nader kennismaakt met de 
pedagogische opvattingen en verwachtingen van ouders. Duidelijk 
moet worden hoe ouders kunnen bijdragen aan realisering van de 
pedagogische, de organisatorische en de participatiedoelen van 
partnerschap. Ook moet helder worden hoe de cultuur en de 
structuur van ouderbetrokkenheid eruitzien. Denk bij die structuur 
aan een mogelijk bestaande oudervereniging, een activiteiten- 
commissie, een ouderraad, de medezeggenschapsraad, contact- of 
groepsouders, werkgroepen en de samenhang tussen al die 
groepen. Verder moet duidelijk worden hoe ouders meer informatie 
kunnen krijgen en hoe ze kunnen deelnemen aan activiteiten. Hoe 
interactiever introductieactiviteiten worden opgezet, des te sneller 
wordt duidelijk of er - gelet op houding en competenties van ouders 
en team - belemmeringen zijn voor goed partnerschap.22 De 
volgende vraag is dan natuurlijk in hoeverre de school mogelijk-
heden ziet om die belemmeringen weg te nemen. 

In het kader van zo’n introductie zijn tal van instrumenten in te 
zetten. Dat hoeven geen specifiek op die introductie gerichte 

22  Zie de handreikingen Introductie van de ouders in de schoolgemeenschap 
en Workshops voor ouders op www.oudersalspartners.nl.
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instrumenten te zijn. Ook andere instrumenten, zoals algemene 
ouderavonden of intakegesprekken, ouderpanels of onderwijscafés 
kunnen daarin een rol hebben. Welke instrumenten ook worden 
ingezet, waar het om gaat, is dat al met al een goede introductie 
gewaarborgd is.23

 4.1.2  Wittering.nl
In het voortraject waren er al de algemene informatieavond voor 
nieuwe ouders en de gesprekken die daarop volgden: het vervolg-
gesprek voor individuele ouders of ouderparen en het gesprek rond 
de intake en de inschrijving. Daarop wordt voortgebouwd.

Contactmomenten
Een krachtig instrument in de introductie van nieuwe ouders is op 
Wittering.nl gelegen in de informele haal- en brengmomenten, 
waarbij het mogelijk is om als ouder een medewerker even iets te 
vragen. Een ander krachtig instrument is het ‘meedraaien’ van 
ouders met de unit waarin hun kind participeert. Elke keer weer 
blijkt dat geen mondelinge of schriftelijke informatie op kan tegen 
het als ouder zelf ervaren waarmee je kind overdag heel concreet 
bezig is, hoe de begeleiders met hem of haar omgaan en hoe hij of 
zij binnen de eigen unit in zijn of haar vel zit. 

‘Meedraaien’ van ouders

“Voor het ‘meedraaien’ geldt een aantal spelregels. Die hebben niet 

zozeer betrekking op het aantal uren dat een ouder in de unit aanwezig 

is, als wel op hun betrokkenheid bij activiteiten. Ouders mogen meedoen 

maar vooral in een observerende rol. Ze mogen zelf geen contacten 

aanknopen met kinderen of zelf het initiatief nemen tot activiteiten met 

kinderen. Ze mogen uiteraard wel reageren op vragen van kinderen. 

Tussen de bedrijven door vinden korte gesprekjes plaats met de 

begeleider. 

Zo’n ouderbezoek kan korter of langer duren, van twee uur tot een hele 

dag.” (Ton van Rijn, directeur Wittering.nl).

23  Zie De Wit (2005, pagina 41-42) voor een aantal algemeen gebruikte 
instrumenten.
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“Er wordt betrokkenheid gevraagd van de ouders, door bijvoorbeeld een 

schooldagje mee te draaien of een bepaald thema te bespreken. Dit zijn 

positieve initiatieven, omdat je kan zien hoe de kinderen zich op school 

gedragen en welke relatie ze hebben met andere kinderen en leerkrach-

ten, maar ook hoe de leerkrachten omgaan met de kinderen. Het was 

een interessante ervaring voor mij om tijdens een uitstapje met de 

school te zien hoe anders ons kind kan zijn.” (Een ouder)

Thema-avonden
In de afgelopen jaren waren er onder meer thema-avonden over 
het samen vormgeven van partnerschap, het werken met kern-
concepten, taalontwikkeling, rekenontwikkeling, spelontwikkeling, 
veilig internetten. Verder konden ouders zelf ervaren hoe verrijkend 
het is als er voor bepaalde onderdelen een specialist is en waren 
ouders in gesprek met andere ouders (onder andere rond de vraag: 
“Hoe geef je feedback?”). Naar aanleiding van vragen van ouders 
was er het thema ‘zorg en zorgen’ (“We maken ons zorgen om alle 
kinderen en enkele kinderen hebben meer dan gemiddeld aan-
dacht nodig. Wat betekent dat?”) . Omdat kinderen op Wittering.nl 
zelf het moment kiezen waarop ze eten en drinken, stond het 
lunchen ook een keer op het programma (“Wat neemt een kind aan 
lunchpakket mee, is het betrokken bij de samenstelling en kan het 
kind zijn of haar eigen eetbehoefte al reguleren?”).

Welkomstgesprekken
Zittende ouders laten zich daarin ook niet onbetuigd. Vanuit de 
Oudervereniging vindt een welkomstgesprek met nieuwe ouders 
plaats. In de schoolgids staat: “Tijdens het voorlichtingsgesprek 
over de activiteiten van de Oudervereniging kunnen nieuwe ouders 
met al hun vragen terecht bij leden van de Oudervereniging. Dit 
gesprek vindt meestal plaats voorafgaand aan een thema-avond.” 
Het is ook de Oudervereniging die ouders actief uitnodigt tot 
participatie. 

Een impressie van een thema-avond

“Het is 19.15 uur 29 mei en ik kom op mijn fietsje bij Wittering aan. A. is 

al druk aan de slag met de koffie. Er is een nieuw koffiezetapparaat, dus 

nu maar hopen dat de koffie gaat smaken. Het schoolteam komt binnen 
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en ik voer ondertussen een welkomstgesprek met zeven nieuwe ouders. 

Leuk om de persoonlijke verhalen te horen, waarom ieder voor Wittering 

kiest en ook wordt alweer duidelijk dat kinderen al vrij snel na hun start 

zich bij Wittering thuis voelen.

Vervolgens gaan we van start met de thema-avond. We krijgen na een 

paar korte mededelingen ... de keuze uit vier workshops, waarbij we de 

mogelijkheid hebben er twee uit te kiezen. Lastig. Ik kies toch voor de 

ontwikkelingslijnen rondom taal en rekenen. Aan het einde van de avond 

ben ik er van overtuigd dat we deze avond volgend jaar moeten 

herhalen, dan kan ik ook nog de andere twee workshops volgen.” 

(Een bestuurslid van de Oudervereniging).

 4.2 Kindbetrokkenheid van de ouders

 4.2.1 Algemeen
Hoe kunnen ouders betrokken worden en betrokken blijven bij de 
ontwikkeling en het leren van hun eigen kind? In paragraaf 1.1. 
zeiden we al dat die betrokkenheid een belangrijke voorwaarde is 
als school en ouders goed willen kunnen samenwerken om hun 
gezamenlijk belang te dienen: optimale voorwaarden scheppen 
voor de ontwikkeling en het leren van een kind, thuis en op school. 
De ouders zullen voor zichzelf moeten nagaan hoe ze het beste 
met hun kind kunnen meeleven, hoe ze hun kind en zijn of haar 
begeleiders het beste kunnen helpen (meehelpen), hoe ze actief 
kunnen meedenken met hun kind en zijn of haar begeleiders en 
hoe ze mee kunnen beslissen op het moment dat er keuzes aan de 
orde zijn. De school zal ouders daarin op de eerste plaats moeten 
faciliteren. En als die betrokkenheid niet vanzelf komt, kan ze 
ouders daarin ondersteunen. Uiteindelijk kan ze vanuit haar visie 
op dit punt ook eisen stellen. 

Ouders kunnen zelf veel initiatieven nemen: thuis aan hun kind 
vragen hoe de schooldag eruit zag, bij breng- en haalmomenten 
een praatje maken met de begeleider(s), vragen stellen waarmee 
hun kind eventueel zit, deelnemen aan het gesprek over de 
ontwikkeling en de vorderingen van hun kind, eens een dagdeel 
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‘meedraaien’, deelnemen aan activiteiten op school, enzovoort. De 
school moet daar gelegenheid toe bieden. Ze kan daarbij tal van 
instrumenten benutten. Soms moeten die op maat worden ingezet 
(denk aan de drie D’s uit paragraaf 3.2.1).24

Scholen onderschatten nogal eens het effect van de bijeenkomsten 
die ze op school organiseren. Ouders meten - en daar is niets 
menselijks vreemd aan - de waarde van een bijeenkomst onder 
meer af aan wat die betekende in termen van halen (iets leren) en 
brengen (een inbreng kunnen hebben). Hebben ze voldoende 
kunnen halen en/of kunnen brengen, dan is de kans groot dat ze 
een volgende keer weer komen. Hadden ze weinig te halen of te 
brengen, dan is de kans groot dat ze een volgende keer niet meer 
komen. Echte dialoog en interactie worden, zo is onze ervaring, 
steeds belangrijker als criteria waarmee ouders de activiteiten van 
en op school beoordelen. 

 4.2.2 Wittering.nl
Wittering.nl stimuleert de dialoog, vooral ook de informele dialoog. 
Bij het halen en brengen van kinderen, bij het ‘meedraaien’, op het 
open spreekuur dat er elke week is of op andere afspraken. 

“Wij zijn meegegroeid met ons kind en met de school. In het begin vond 

ik de stap groot om te vragen hoe het met ons kind ging. Keer op keer 

werd ik echter door Marianne aangesproken hoe de dag was verlopen 

en wat zij voor ontwikkeling bij ons kind zag. Na een thema-avond over 

partnerschap begrepen wij dat wij zelf vooral mee moesten gaan doen 

en niet afwachten tot ons iets gevraagd werd. Wij maakten de drempel 

voor onszelf hoog. Direct zijn wij een dagje mee gaan lopen om de 

school in levenden lijve te ervaren en heeft één van ons zich aangemeld 

om deel te nemen in de MR.” (Een ouder)

24  Zie De Wit (2005, pagina 42-43) voor een aantal algemeen gebruikte 
instrumenten. Zie de handreikingen Huisbezoek (kan drempelverlagend 
werken), Workshops voor ouders (bijvoorbeeld rond wat kinderen doen en 
leren op bepaalde leerdomeinen of hoe bijvoorbeeld pesten kan worden 
tegengegaan), De voortgaande dialoog over de ontwikkeling en vorderingen 
van het kind op www.oudersalspartners.nl.
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Een inhoudelijke insteek

Als Oudervereniging organiseren we “per jaar vier thema-avonden. Op 

deze thema-avonden wordt een onderwerp uit het concept uitgediept en 

toegelicht.” (Een ouder)

Via thema-avonden over inhoudelijke onderwerpen rust het team 
ouders beter toe voor het volgen van de ontwikkeling en de 
vorderingen van hun kind en het inhoudelijke gesprek daarover. 
“Als je als ouders weet wat de school belangrijk vindt, als je weet 
hoe het eraan toegaat, kun je bijvoorbeeld verhalen van je kind 
beter plaatsen en voel je je ook zekerder in het gesprek met zijn of 
haar begeleiders.” Die inhoudelijke insteek zien we terug in de 
Kwartaalbrief (zie paragraaf 4.3.2). 

Gesprekken in de pedagogische driehoek kind - ouder - regisseur
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Ontwikkeling en vorderingen volgen 
Wittering.nl besteedt veel aandacht aan de rapportage en het 
gesprek over de ontwikkeling en de vorderingen van het kind. 
Betrokkenheid en dialoog zijn daarbij sleutelwoorden. De school 
kent vier vormen van rapportage, met als basis onder meer het 
eigen leerlingvolgsysteem. Ouders hebben altijd het recht om het 
leerlingvolgsysteem in te zien. Hier wordt tot nu toe echter nog 
maar zelden gebruik van gemaakt. De hier genoemde vormen van 
rapportage voldoen in de behoefte van ouders aan informatie.
Twee van de vier rapportagevormen verlopen schriftelijk, de andere 
twee mondeling.
a Ontwikkelingsgesprek (mondeling)
 In het Ontwikkelingsgesprek spreken ouders en begeleider de 

ontwikkeling van het kind uitvoerig samen door. “Wat zien we? 
Hoe verhoudt zich dat tot een gemiddelde ontwikkeling van een 
kind in Nederland? Verloopt de ontwikkeling harmonisch of zijn er 
pieken en dalen in de te onderscheiden ontwikkelingsgebieden?” 
Het format voor het Ontwikkelingsverslag (zie onder d) vormt 
hierbij een leidraad.

b Spiegelblad (schriftelijk)
 In het Spiegelblad geven zowel het kind, de begeleider als de 

ouder zijn of haar beeld van de ontwikkeling van het kind in de 
afgelopen periode op papier weer, gekoppeld aan de voorgaan-
de periode. Door deze beelden aan elkaar te spiegelen ontstaat 
een compleet beeld. In unit 1 dicteert het kind zijn of haar 
begeleider wat er in zijn of haar aandeel van het spiegelblad 
moet komen. Zodra de drie onderdelen beschikbaar zijn, krijgen 
de ouders het geheel terug - een kopie belandt in het leerling-
dossier. Zie bijlage 3 voor een tweetal voorbeelden.

c Portfolio (mondeling)
 “Kinderen verzamelen allerlei opbrengsten van zichzelf in een 

kindportfolio. Zowel werk, als verslagen; foto’s en misschien wel 
film… het kan allemaal. Het portfolio geeft een beeld van het 
kind in de praktijk van de school, het niveau van het werk en de 
uitwerkingen van de kernconcepten.” Het kind zelf is hier de 
gespreksleider; hij of zij bepaalt ook wat het (al) wil laten zien 
aan de ouders. In unit 1 ondersteunt de begeleider de kinderen 
hier uiteraard bij door bijvoorbeeld foto’s te maken. De nadruk 
ligt vooral op het leer- en ontwikkelingsproces.
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d Ontwikkelingsverslag (schriftelijk)
 In het Ontwikkelingsverslag geeft de begeleider een verslag 

over de afgelopen periode in termen van de ontwikkeling op 
leerlijnen (domeinen) en bereikte doelen (kernconcepten). Naar 
het oordeel van het team “graaft dit dieper dan we gewend 
waren”. Twee voorbeelden zijn opgenomen in bijlage 4.

Hierboven spraken we over de begeleider als de gesprekspartner 
van de ouder, degene die het ontwikkelingsverslag maakt, enzo-
voort. Deze term wordt hier in algemene zin gebruikt: in termen  
van het functiehuis van Wittering zijn hierbij zowel mentoren en 
regisseurs als begeleiders en specialisten betrokken. Als het gaat 
om het ontwikkelingsgesprek en het ontwikkelingsverslag, dan zijn 
vooral de mentor en de regisseur aan zet. De begeleider speelt een 
rol bij het invullen van het spiegelblad en het vullen van het port-
folio. Iets soortgelijks geldt voor de specialist; deze levert op zijn  
of haar gebied en vanuit zijn of haar ervaringen met het kind 
gegevens aan die van belang zijn voor de rapportage.

In elk kwartaal wordt één vorm gebruikt. Het principe is, dat een 
kind van vier jaar dat op school komt in het eerste kwartaal begint 
met het Ontwikkelingsgesprek. Daarna volgen de andere rapporta-
ges, in genoemde volgorde. Het betekent dus voor een begeleider, 
dat elk kwartaal een aantal ontwikkelingsgesprekken plaatsvindt, 
een aantal spiegelbladen wordt ingevuld, een aantal portfolio’s 
wordt besproken en een aantal ontwikkelverslagen wordt geschre-
ven. Zoals we bij de bespreking van het intakegesprek aangaven, 
sluit het Ontwikkelingsgesprek zowel qua werkwijze als inhoudelijk 
mooi aan bij het intakegesprek.

“... geen rapporten, wel ontwikkelingsgesprekken, spiegelbladen waar je 

zelf ook moet aangeven wat jij vindt dat je kind de afgelopen periode 

geleerd heeft. Dat is wel even wennen, maar je leert zo zelf ook te kijken 

naar je kind en haar ontwikkelingen. Mooi om dan zo’n spiegelblad te 

lezen.” (Een ouder)
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Kwartaalafsluitingen
Minstens zo belangrijk vindt Wittering.nl een voor veel ouders 
onbekende en vaak onderbelichte vorm van rapporteren: de 
kwartaalafsluitingen. Tijdens deze afsluitingen laten kinderen zien 
(vaak met participatie van teamleden en ouders) welke inzichten en 
vaardigheden ze hebben verworven in afgelopen periode. Deze 
afsluitingen kunnen verschillende vormen hebben: theater, tentoon-
stellingen, presentaties, PowerPoint-producten, open podium, 
voorstellingen, enzovoort. 

Als we de genoemde vier rapportagevormen koppelen aan de 
kwartaalafsluitingen komt de school uit op in totaal acht momenten 
per schooljaar en vierenzestig momenten tijdens een achtjarige 
basisschool.

Ouderrapportages
In het schooljaar 2006/2007 is ouders in het kader van het bezoek 
van de inspectie op 4 en 5 juni 2007 gevraagd in verhaalvorm een 
eigen verslag te schrijven over hun kind. Meer dan 60% van de 
ouders (ouderparen) voldeed aan dit verzoek. Op verschillende 
plekken in deze publicatie hebben we uit die verhalen geciteerd. 

De inspectie

Op grond van haar onderzoek in juni 2007 oordeelt de inspectie op het 

punt van de relatie tussen ouders en school:

“De positieve waarderingen over het onderdeel sfeer op school baseert 

de inspectie op haar eigen indrukken, het gesprek met een delegatie van 

ouders en de resultaten van de ingevulde vragenlijsten. Wittering.nl. 

beschouwt ouders als partners in de opvoeding. Er wordt dan ook veel 

geïnvesteerd in een nauwe samenwerking tussen de ouders en school 

(educatief partnerschap).

Leerlingen en personeel voelen zich veilig op Wittering.nl. De ouders 

van de leerlingen beamen dit. De ouders ervaren verder dat het team 

het (vaak beschadigde) zelfvertrouwen van hun kinderen zodanig 

ondersteunt dat zij weer met plezier naar school gaan. De ouders zijn vol 

lof over de school. Zoals een aantal van hen stelt: ‘Wij hebben ons kind 

weer terug’.” (Rapport periodiek kwaliteitsonderzoek Wittering.nl, 

september 2007, pagina 13).
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Uit hetzelfde rapport blijkt dat Wittering.nl een 4 scoort op indicator 
9.3 “De ouders/verzorgers tonen zich betrokken bij de school door 
de activiteiten die de school daartoe onderneemt”. Zo’n score 
betekent dat de betreffende activiteiten “in hoge mate bijdragen 
aan de kwaliteit van het onderwijs”. 

 4.3 Schoolbetrokkenheid van de ouders

 4.3.1  Algemeen
Bij de schoolbetrokkenheid van ouders gaat het om de tweede lijn 
in het schema van de wederzijdse betrokkenheid tussen school en 
ouders (schema 2, de cellen 5 tot en met 8). Betrokkenheid van 
ouders bij de groep of unit waarin hun kind participeert of bij de 
school als geheel is - zeker in eerste instantie - voor sommige 
ouders nog een brug te ver. Wil je als school ook die betrokkenheid 
bevorderen, dan is vaak een extra inspanning nodig. Een basis-
voorwaarde is dat de organisatie - inclusief de doelen en vooral  
ook de besluitvormingsprocessen - transparant is, juist ook voor 
ouders. Sterker dan in de vorige paragraaf, waar met name de 
pedagogische doelstelling centraal stond, komen hier de organisa-
torische en de democratische doelstelling in beeld. De pedagogische 
doelstelling blijft natuurlijk op de achtergrond meeklinken. 

Van belang is goede informatie en communicatie over wat er speelt 
op het niveau van groep, unit of school als geheel. Ouders moeten 
gelegenheid hebben en zich vrij genoeg voelen om met het team in 
overleg te treden over zaken die zij van belang vinden of om hun 
vragen, opvattingen, ideeën en waardering kenbaar te maken. Van 
de andere kant is het belangrijk dat het team een open dialoog 
aangaat met ouders, niet op de laatste plaats ook over de kwaliteit 
van onderwijs en onderwijsorganisatie. We raken hier aan de wijze 
waarop de school zich (horizontaal) verantwoordt richting de 
ouders. Documenten als een jaarverslag kunnen hierin een rol 
spelen, maar belangrijker wellicht nog dan die documenten is de 
dialoog erover.
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Er moet ook duidelijk zijn op welke punten ouders kunnen meeleven, 
meehelpen, meedenken en meebeslissen. Wanneer ouders een 
inbreng hebben - op eigen initiatief of op verzoek - dan is een 
zorgvuldige terugkoppeling een primair vereiste: wat doet de school 
er (niet) mee en waarom (niet)? Duidelijk moet zijn welke procedures 
ouders kunnen volgen ingeval van zorgen, vragen, suggesties of 
klachten. 

Ook hier zijn weer tal van activiteiten of instrumenten in te zetten. 
We noemen het werken met contactouders als brug tussen indivi-
duele ouders en de groep of unit waarin hun kind zit. Of het werken 
met een periodiek of incidenteel ouderpanel (waarbij een onder-
scheid te maken is tussen verschillende typen panels). Een andere 
mogelijkheid is het organiseren van een onderwijscafé als heel 
laagdrempelige vorm van samen praten over een thema dat zowel 
ouders als team aanspreekt. Verder zijn er uiteraard instrumenten 
als de medezeggenschapsraad, de ouderraad, de activiteiten- 
commissie en de oudervereniging.25 Het gaat hier om instrumenten 
die juist vanwege het niet-incidentele karakter van hun toepassing 
in sterke mate de structuur bepalen waarin het partnerschap tussen 
ouders en school verankerd wordt.

 4.3.2  Wittering.nl
Betrokkenheid en participatie van ouders op het niveau van groep, 
unit en school als geheel worden door het team gestimuleerd. De 
Oudervereniging heeft hier een belangrijke intermediaire rol, niet op 
de laatste plaats omdat zij het bevorderen van die participatie 
mede tot doel heeft. 
 
Nieuwsbrieven
Om ouders op de hoogte te houden van ontwikkelingen die de 
Oudervereniging van belang vindt, is er een periodiek verschijnende 
digitale Nieuwsbrief (www.wittering.nl, rubriek ‘Oudervereniging’). 

25  Zie De Wit (2005, pagina 43-45) voor een aantal algemeen gebruikte 
instrumenten. Zie de handreikingen Contactouders, Ouderpanel, 
Onderwijscafé en Medezeggenschap op www.oudersalspartners.nl.
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Vanuit het team verschijnt sinds het schooljaar 2008/2009 de 
Kwartaalbrief. Hierin komen niet zozeer huishoudelijke onderwerpen 
als wel inhoudelijke thema’s aan de orde.

Commissies
De Oudervereniging heeft een aantal commissies ingesteld, werft 
ouders daarvoor en bevordert dat ouders ook anderszins een 
bijdrage leveren aan het reilen en zeilen van de units of de school 
als geheel. Ze organiseert ook activiteiten die ertoe leiden dat er 
meer financiële middelen beschikbaar komen.

Ouders op de werkvloer
Mentoren kunnen ouders vragen om op basis van hun deskundig-
heid, hun affiniteit met een bepaald thema, hun netwerk of hun 
baan een rol te spelen bij het werken met kernconcepten, bijvoor-
beeld door een workshop te verzorgen of een bezoek aan een 
bedrijf mogelijk te maken. Ouders kunnen ook allerlei hand- en 
spandiensten uitvoeren voor een groep of een unit, bijvoorbeeld 
door ondersteunend materiaal te maken of te helpen bij (het 
organiseren van) een uitstapje rond een kernconcept. De verant-
woordelijkheid berust dan bij de mentoren.

Bevraging 
In het kader van een extern onderzoek is een ouderenquête 
gehouden en vond er een ouderpanel plaats. Op dit vlak liggen er 
mogelijkheden tot verdere uitwerking van het model van Educatief 
partnerschap (hoofdstuk 6).

Oudercafé
Ter stimulering van de contacten tussen de ouders onderling 
organiseert de Oudervereniging periodiek een Oudercafé. 

Oudercafé

“Op de eerste thema-avond in september van het schooljaar 2005/2006 

werd door verschillende ouders de behoefte uitgesproken aan meer 

contact tussen ouders onderling. Om elkaar te informeren, om ervaringen 

uit te wisselen, om inspiratie op te doen en om elkaar te leren kennen!”

Dat leidde tot de organisatie van het Oudercafé. Aanvankelijk ongeveer 
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eens per maand, op school tussen 13.00 en 14.00 uur (het einde van de 

schooldag) of (enkele keren) ’s avonds in een plaatselijk café. De 

Oudercafés hadden het karakter van een vrije inloop. “Wij zorgen voor 

koffie, thee, drinken voor de kleintjes en iets erbij. Leden van de 

oudervereniging en de MR zullen aanwezig zijn om aan te spreken over 

zaken die je bezig houden.” (Website, hoofdrubriek ‘Oudervereniging’)

De avonden liepen niet zo. Daarom vindt het Oudercafé vanaf het 

schooljaar 2008/2009 voortaan op school plaats, afwisselend op een 

woensdag of een vrijdag, ongeveer eens per twee maanden.

In het welkomstgesprek dat nieuwe ouders hebben met een bestuurslid 

van de Oudervereniging worden ouders geattendeerd op het café. De 

data zijn opgenomen in de kalender.

Jaarplan en jaarverslag
En dan is er nog het ‘oudervriendelijke’ jaarplan annex jaarverslag 
dat terugblikt (jaarverslag) en tegelijkertijd ook vooruitblikt door op 
hoofdlijnen aan te geven wat er het komende jaar aan activiteiten 
wordt ondernomen (jaarplan). 

Jaarplan annex jaarverslag 

Wittering.nl werkt op basis van een negenjarenplan, een plan voor 

driemaal drie jaar. De periode van de eerste drie jaar stond in het teken 

van ontwikkelen en ervaring opdoen. Met ingang van het schooljaar 

2008/2009 gaat de tweede periode van drie jaar van start. Centraal 

staan hier doorontwikkelen, vastleggen in beleid, scholing, en evaluatie 

van de effecten van het concept op kinderen. In de laatste drie jaar gaat 

het om borging en vastlegging, vervolmaken en publiceren, toegankelijk 

maken voor collega’s elders, en een definitieve erkenning van een brede 

en zeer hoge kwaliteit. 

Het document geeft feitelijke informatie over de (te verwachten) groei 

van het aantal leerlingen en de indeling in units en groepen, en over het 

personeel. Het partnerschap met ouders komt aan de orde mét het 

appel aan ouders om mee te blijven doen en om “nog nadrukkelijker (te) 

kijken of en welk aanbod zij voor de kinderen in het kader van de 

kernconcepten hebben”. En: “Ook kunnen ouders zich nog meer 

verdiepen” in het concept. 

Uit de paragraaf over de kinderen blijkt het pedagogisch optimisme dat 

zo kenmerkend is voor Wittering.nl: “Bezoekers en nieuwe ouders laten 
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door hun opmerkingen elke keer weer zien hoe ver de ontwikkeling naar 

autonomie en verantwoordelijk werken al is gevorderd. Zij verbazen zich 

daarover. Het kan dus toch. Kinderen kunnen veel meer dan we 

aannemen. Kinderen leren enorm veel en ontwikkelen zich. Wij willen 

hen daarbij blijven helpen. De latjes mogen hoog gelegd worden zonder 

te forceren. Je mag hoge verwachtingen hebben.”

Verder krijgen de huidige en de toekomstige huisvesting aandacht. 

Inhoudelijk staat er ook het nodige op het programma, zoals de door-

ontwikkeling van de basisdomeinen taal en rekenen/wiskunde en de 

projecten die doorlopen. Het document sluit af met de agenda voor het 

schooljaar en de ambitie om voorzieningen voor 0-4-jarigen, basisschool 

en buitenschoolse opvang volledig te integreren.

Medezeggenschapsraad
Uiteraard heeft Wittering.nl een medezeggenschapsraad (MR).  
In januari 2005 kwam na verkiezingen de eerste MR tot stand.  
De MR bestaat uit drie ouders en drie personeelsleden. Met het 
groter worden van de school, zal de MR op termijn uitgebreid 
worden. De MR is gebonden aan het MR-reglement voor de 
basisscholen onder Stichting Signum. Leden worden gekozen voor 
een periode van drie jaar. Aftredende leden kunnen herkozen 
worden. In de huidige taakverdeling is de voorzitter een ouder, 
terwijl het secretariaat en het penningmeesterschap bij personeels-
leden berusten. De MR vergadert ongeveer eenmaal per zes 
weken. Vergaderingen, agenda’s en notulen zijn openbaar. Ouders 
en personeel kunnen MR-leden altijd aanspreken over zaken die 
de school betreffen. Het vergaderschema is te vinden op de 
website. Agenda’s en notulen worden op het prikbord en de website 
geplaatst.

Wittering.nl is een van de 24 basisscholen onder het bestuur  
van Signum. De belangen van de ouders en personeel van alle 
Signumscholen worden behartigd in de Gemeenschappelijke 
Medezeggenschapsraad (GMR). De GMR bestaat uit 12 leden die 
gekozen worden uit twee verkiezingsplatforms (een ouderplatform 
en een personeelsplatform). In de verkiezingsplatforms hebben 
afgevaardigden zitting uit de MR van iedere school. Voor Wittering.nl 
maakt een personeelslid uit de MR deel uit van het platform 
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personeel en een ouderlid van het platform ouders. Leden van de 
verkiezingsplatforms kunnen ook deelnemen aan de werkgroepen 
die de GMR adviseren. Vanuit Wittering.nl participeren MR-leden in 
de werkgroep personeel en de werkgroep onderwijs en organisatie.

Oudervereniging
De Oudervereniging werd al snel na de officiële start van de school 
opgericht (paragraaf 2.2). Dat gebeurde volgens verenigingsrecht. 
De Oudervereniging vormt de ultieme manifestatie van het feit dat 
op Wittering.nl ook ouders verantwoordelijkheid dragen voor het 
reilen en zeilen van de school en voor het ontstaan en in stand 
houden van een goede relatie tussen ouders en school, in het 
belang van de kinderen. In de officiële statuten wordt de doel- 
stelling van de vereniging aldus verwoord. 

De doelstellingen en de middelen volgens de Statuten (artikel 3 en 4)

De doelstellingen van de oudervereniging zijn:

1 het behartigen van de belangen van de ouders;

2 het bevorderen van het partnership tussen ouders en school;

3  het ondersteunen van het unieke leerconcept Wittering.nl, met het 

welzijn van alle kinderen voor ogen.

De vereniging tracht haar doelen te bereiken:

a  door aan de ouders informatie aan te bieden over het unieke leer-

concept Wittering.nl en mede daardoor hun betrokkenheid bij de 

school te bevorderen; met name door het geven van schriftelijk 

informatie en het houden van (thema)-ouderbijeenkomsten;

b  door het instellen van werkgroepen en het organiseren van activiteiten;

c  door medewerking te verlenen aan de totstandkoming en goede 

functionering van de medezeggenschapsraad van de school als 

bedoeld in de Wet Medezeggenschap Onderwijs;

d  door deelname van de ouders in het schoolbestuur te bevorderen;

e  door bij het schoolbestuur en/of het personeel namens de ouders op 

te treden in overleg over algemene onderwijsproblemen en meer in 

het bijzonder over vraagstukken die de school raken;

f  door alle andere wettelijk geoorloofde middelen’. (De website in de 

hoofdrubriek ‘Oudervereniging’)
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En in de schoolgids staan de taken van de Oudervereniging 
genoemd.

De taken van de Oudervereniging 

De belangrijkste taak van de Oudervereniging van Wittering.nl, is het 

optimaliseren van de kwaliteit van het onderwijs van Wittering.nl. De 

Oudervereniging stelt hiervoor niet alleen (financiële) middelen ter 

beschikking, maar heeft ook een belangrijke rol in het bedenken, 

uitwerken en organiseren van activiteiten in samenhang met kern- 

concepten en/of jaaractiviteiten en feestdagen. 

De overige taken van de Oudervereniging van Wittering.nl zijn:

1 het behartigen van de belangen van ouders;

2 een bijdrage te leveren aan de positieve ontwikkeling van de school;

3  de belangstelling voor en betrokkenheid van ouders bij de school te 

bevorderen;

4 de communicatie tussen de geledingen te bevorderen;

5  te functioneren als geledingenraad van de ouders van de school als 

bedoeld in de Wet Medezeggenschap Onderwijs. (Schoolgids 

2008/2009, pagina 18 en 19)

Er ligt een duidelijke lijn tussen de totstandkoming van de Ouder-
vereniging en het onderwijsconcept van Wittering.nl. En wel in de 
zin dat het team een vereniging voor ogen stond die verder ging 
dan alleen maar een “ondersteunende groep ouders, die activiteiten, 
uitgezet door de school van mankracht voorziet”. Juist het werken 
met kernconcepten “kan een enorme betrokkenheid van ouders 
bevorderen. Zij kunnen, ieder vanuit hun eigen achtergrond, 
daadwerkelijk steun geven aan de invulling van de kernconcepten 
en actief meedoen op de werkvloer en met kinderen naar buiten 
toe trekken. De organisatie van de kernconcepten is hierbij de 
leidraad.” In het licht daarvan moet onder meer ook de inventarisatie 
van de kwaliteiten en mogelijkheden van de ouders door het 
bestuur van de Oudervereniging gezien worden (paragraaf 3.4.2). 
“De mogelijkheden groeien navenant met het groter worden van de 
school. Uiteindelijk is er een hele databank” van mogelijkheden.26

26  De geciteerde passages stammen uit een interne notitie van de directeur.
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De kracht van een (goed functionerende) Oudervereniging is 
gelegen in haar vertegenwoordiging van alle ouders. “Alle ouders 
die hun kinderen inschrijven op de school, worden automatisch lid 
van de Oudervereniging, tenzij zij aangeven geen lid te willen 
worden.” In de praktijk is dit laatste nog nooit voorgekomen. De 
Oudervereniging vormt zo een natuurlijke achterban voor bijvoor-
beeld de ouderleden in de MR. Waar de personeelsleden uit de MR 
het team als achterban hebben, hebben op scholen zonder ouder-
vereniging de ouderleden een heel diffuse, vaak moeilijk te bereiken 
en moeilijk te raadplegen achterban. Een oudervereniging herstelt 
het evenwicht, zou je kunnen zeggen.

Zoals we in paragraaf 3.4.2 al vermeldden, is de ouderbijdrage 
tevens contributie voor de Oudervereniging. Deze zet deze bijdragen 
weer in, overeenkomstig de geformuleerde doelen en taken. 

De Oudervereniging organiseert allerlei ondersteunende activiteiten 
in de sfeer van contact en informatie-uitwisseling tussen ouders en 
school en tussen ouders onderling:

thema-avonden: achtergrondinformatie en discussie over • 
onderwerpen als educatief partnerschap,internetgebruik; 
basisdomein rekenen, rapportage; 
het Oudercafé;• 
het welkomstgesprek met nieuwe ouders;• 
de Nieuwsbrief, met nieuws rond school en/of vereniging;• 
een hoofdrubriek ‘Oudervereniging’ op de website. • 

Op www.wittering.nl staan in de hoofdrubriek ‘Oudervereniging’ 
wetenswaardigheden over de oudervereniging, is de Nieuwsbrief te 
lezen, staat informatie over het Oudercafé en thema-avonden, is er 
een subrubriek ‘Info van ouders voor ouders’, staan de notulen van 
bijeenkomsten, en staan de statuten van de vereniging.

Naast het organiseren van bovengenoemde activiteiten zet het 
bestuur zich in voor:

het mee helpen vormgeven van de excursies rondom de • 
kernconcepten;
de communicatie tussen school en ouders;• 
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het verrichten van allerlei organisatorische hand- en span- • 
diensten;
het doorspelen van signalen van ouders naar het schoolteam;• 
het stimuleren van de betrokkenheid van ouders bij de school. • 

Bovendien organiseert de Oudervereniging activiteiten die een 
bijdrage aan de financiële middelen leveren.

Een inzamelingsactie bij een plaatselijke supermarkt waarbij de • 
Oudervereniging 1% ontvangt van het bedrag van ieder 
kassabonnetje dat in de speciale Wittering.nl-doos wordt 
gedaan.
Een inzamelingsactie kleding. • 

Op initiatief van de Oudervereniging zijn enkele commissies 
opgezet: Luizencommissie, Versiercommissie, Voorleesouders, 
Speeltuincommissie, Sportcoördinator en Kascommissie. 

Relatie Oudervereniging en team
Wat de relatie met het team betreft: de vergaderingen van de 
Oudervereniging worden op verzoek bijgewoond door leden van 
het team. Zij hebben een adviserende stem. De voorzitter van de 
Oudervereniging heeft tweewekelijks overleg met de directeur. Een 
belangrijk doel van dit overleg is ‘elkaar scherp te houden’: een 
bespreking van zaken die te maken hebben met de realisering van 
de doelen van de oudervereniging of met het concept achter 
Wittering.nl, nagaan wat er leeft bij ouders, bespreken wat het team 
belangrijk vindt dat ouders weten, de invulling van de thema- 
avonden en wie in dat verband waarvoor verantwoordelijk is, 
enzovoorts.
De vaststelling van de hoogte van de ouderbijdrage (contributie) 
gebeurt op basis van een begroting, opgesteld door de penning-
meester in overleg met het bestuur van de Oudervereniging.  
Er wordt hierbij advies ingewonnen van het team en de mede- 
zeggenschapsraad.
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 4.4 Ouder- en kindbetrokkenheid van de school

 4.4.1 Algemeen 
Bij educatief partnerschap gaat het om wederzijdse betrokkenheid. 
Enige betrokkenheid van de school bij het kind in de thuissituatie 
en diens ouders is daarom minstens zo belangrijk als betrokken-
heid van de ouders bij hun kind als leerling en bij de school. Hier 
staat de pedagogische doelstelling centraal. De school kan mee-
leven, meehelpen en meedenken; meebeslissen is niet aan de 
orde (paragraaf 1.2). Belangrijk is dat de school en de leden van 
het team hier ook hun grenzen kennen en weten wanneer de 
school moet (kunnen) terugvallen op andere instanties.

Van betrokkenheid is sprake als de school in contacten en  
gesprekken met kind en ouders interesse toont in hoe het er thuis 
aan toe gaat. Voor zover dat past, ondersteunt de school het gezin 
en denkt ze mee bij de oplossing van problemen. Waar dat niet 
past of niet kan, zorgt de school voor een advies en eventueel een 
zogeheten warme overdracht naar andere deskundigen of hulp-
verleners.

Ook hier staan de school weer verschillende instrumenten en 
activiteiten ter beschikking. We noemen hier naast de belangstel-
ling die in gesprekken en andere contacten tot uiting kan komen, 
vooral het huisbezoek. Steeds meer scholen kiezen daar (weer) 
voor. Naar hun gevoel weegt de meerwaarde ervan op tegen de 
extra inspanningen die het met zich meebrengt.27 Andere scholen 
verbreden de basis waarop zij op school met ouders spreken en 
stellen in die gesprekken ook thema’s aan de orde die spelen in de 
thuissituatie.

 4.4.2 Wittering.nl
Het team leeft actief mee met belangrijke gebeurtenissen in het 
leven van de kinderen. Ouders kunnen het team te allen tijde om 
advies vragen. Het team gaat daarbij na in hoeverre ze zelf kan 
helpen of zelf kan adviseren dan wel dat doorverwijzing beter is. 

27  Zie de handreiking Huisbezoek op www.oudersalspartners.nl.
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In de rapportages en de gesprekken rond de ontwikkeling en  
de vorderingen van de leerlingen komt nadrukkelijk het ouder- 
perspectief aan de orde. Dat geldt met name voor het ontwikke-
lingsgesprek en de invulling, mede door ouders, van het Spiegel-
blad (paragraaf 4.2.2). Voeg hierbij de frequente andere formele en 
informele contacten tussen school en ouders en het is duidelijk 
waarom het team weinig meerwaarde verwacht van structurele 
huisbezoeken. Deze vinden alleen incidenteel plaats.
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 5  Het natraject: afbouw van 
de relatie

Het natraject staat in het teken van het vertrek van de leerling en 
daarmee van de afbouw van de relatie met de ouders. Het is een 
fase van terugblikken maar, realiseren we ons steeds meer, ook 
van vooruitblikken (figuur 4c).

 Schema 4c Het natraject 

 5.1 Het exitgesprek

 5.1.1 Algemeen
Het is zinvol om, tegen of na het vertrek van het (laatste) kind, van 
ouders te horen hoe ze terugkijken op de schoolloopbaan van hun 
kind(eren) en het traject dat ze als educatief partner met de school 
liepen. Dat kan in een gezamenlijke terugblik van school en ouders. 
Wanneer een leerling tussentijds uitstroomt, is een dergelijk (exit)
gesprek ook waardevol. Uiteraard zal de school proberen ook al 
veel eerder na te gaan hoe ouders tegen de samenwerking 
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aankijken. Daartoe zijn in het hoofdtraject tal van instrumenten  
te gebruiken, zoals een ouderenquête, een ouderpanel of een 
onderwijscafé rond dit thema. Dat neemt niet weg dat een  
afzonderlijk exitgesprek een meerwaarde kan hebben, als was  
het maar omdat het perspectief veranderd is, een langere periode 
wordt overzien en een eventuele afhankelijkheidsrelatie die ouders 
kunnen voelen, niet meer bestaat.

Het gaat bij die terugblik om inzicht in hoe ouders terugkijken op de 
schoolperiode van hun kind en op de samenwerking met het team. 
En dan vooral met het oog op wat beter kan. Een open dialoog 
leent zich hier beter voor dan (alleen) een schriftelijke bevraging.

Ook in deze fase zijn weer tal van instrumenten in te zetten. We 
noemen met name het exitgesprek.28 Het exitgesprek met ouders 
kan worden gehouden op een moment dat ook een dergelijk 
gesprek plaatsvindt met hun kinderen.

5.1.2  Wittering.nl
We kunnen hier kort zijn. De 
uitwerking van het natraject heeft 
nog niet veel aandacht gekregen 
vanwege het korte bestaan van de 
school en het geringe aantal 
leerlingen dat sinds het bestaan 
daadwerkelijk is uitgestroomd, 
gecombineerd met het feit dat er 
heel veel op het bordje van het 
team lag. Die uitwerking staat 
inmiddels wel op de rol.

Afscheid

28  Zie De Wit (2005, pagina 46) voor een aantal algemeen gebruikte 
instrumenten. Zie de handreiking Exitgesprek op www.oudersalspartners.nl.
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 5.2  Het voorbereiden van ouders op de overgang van 
hun kind naar het voortgezet onderwijs

 5.2.1 Algemeen
Het vertrek van een leerling en daarmee van zijn ouder(s) heeft 
twee kanten. Het vertrek betekent allereerst afscheid nemen. 
Tegelijkertijd opent het de weg naar een entree elders, veelal een 
school voor voortgezet onderwijs. Denkend vanuit een doorgaande 
lijn in de ontwikkeling van kinderen van 0 tot 23 jaar, kent de 
educatieve loopbaan van kinderen veel overgangen. Overgangen, 
weten we nu, die risico’s kunnen meebrengen. Daarom krijgen we 
steeds meer oog voor het belang van een goede voorbereiding van 
jongeren op die overgangen. Overgangen op de drempel van het 
basisonderwijs, overgangen van groep naar groep, van unit naar 
unit, van basisschool naar voortgezet onderwijs, enzovoorts. 
Naast een actieve voorbereiding van kinderen op de volgende 
overgang is ook een actieve begeleiding van hun ouders van 
belang. Ouders ‘beleven’ die overgang immers minstens indirect 
ook, vooral als zo’n overgang een behoorlijke impact heeft op hun 
kind. Hoe spelen zij in op die overgang, hoe kunnen zij hun kind 
dan optimaal begeleiden? Zijn ouders daartoe voldoende toege-
rust? We komen er steeds meer achter dat zo’n toerusting belang-
rijk is. Overgangen vinden vaak plaats in een niemandsland waarbij 
niet duidelijk is wie nu precies waarvoor verantwoordelijk is. En dan 
komen ouders in het spel - zij zijn doorgaans de constante factor in 
het leven van hun kind. 

Het partnerschap tussen ouders en school vindt, zo bezien, 
eigenlijk pas een goede afronding als het kind en diens ouders niet 
alleen met een goed gevoel de school verlaten, maar ook met 
vertrouwen de overstap maken naar de vervolgschool. Scholen 
kunnen hun ouders daarvoor toerusten. In algemene zin én in 
specifieke zin als een in het verschiet liggende overgang voor een 
kind meer risico’s met zich meebrengt.

Mogelijke instrumenten zijn hier: thema-avonden over het vervolg-
onderwijs en waarop je als kind of ouders moet letten, en afzonder-
lijke gesprekken met kinderen en hun ouders als er risico’s te 
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verwachten zijn. Een school met een sterk anticiperend vermogen 
zal met deze laatste gesprekken niet wachten tot de overgang daar 
is maar daar vroegtijdig op preluderen.

 5.2.2 Wittering.nl
Om redenen die we noemden in paragraaf 5.1.2 heeft ook de 
voorbereiding op de overgang naar het voortgezet onderwijs tot nu 
toe nog betrekkelijk weinig aandacht gekregen. Ook dit staat de 
komende periode op de rol. 

De interne overgangen van unit naar unit staan wel goed op de 
rails. Het moment waarop die overgangen kunnen plaatsvinden is 
gekoppeld aan het einde van een kwartaal, ongeacht om welk 
kwartaal het gaat. Als belangrijkste overweging daarbij geldt de 
ontwikkeling van het kind. Daarnaast speelt ook de leeftijd een rol. 
Een (mogelijke) overgang wordt dan in de loop van het kwartaal 
voorbereid: met het kind, in gesprekken met de betrokken  
personeelsleden en in de gesprekken met ouders. Daarbij kan 
horen dat het kind al uitstapjes maakt naar de volgende unit. Bij de 
feitelijke overgang hoort uiteraard een ‘warme overdracht’, waarbij 
de betrokken personeelsleden de meest wenselijke begeleiding 
van de leerling met elkaar bespreken.
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 6 Terugblik

In dit hoofdstuk blikken we terug op het gelopen proces, de resultaten 
tot nu toe en wat nog op het programma staat. 

 6.1 Een eigen invulling 

Zoals uit paragraaf 2.2 bleek, heeft Wittering.nl van meet af aan 
gewerkt aan een eigen invulling van het model van Educatief 
partnerschap. Vanuit een integrale aanpak, geleid door een heldere 
visie, samen met ouders, en gericht op een duurzame relatie. 
Een duidelijke manifestatie van die samenwerking tussen school en 
ouders was de kordate oprichting van een Oudervereniging. Deze 
opereerde en opereert niet alleen als gesprekspartner namens  
de ouders, maar was en is ook uitdrukking van de opvatting dat  
ouders een zekere medeverantwoordelijkheid dragen voor bepaalde 
aspecten van het reilen en zeilen van de school en voor het 
ontstaan en in stand houden van een goede relatie tussen ouders 
en school. De positie van ouders - traditioneel vrij zwak in het 
onderwijs, nationaal en internationaal29 - werd met de oprichting 
van de Oudervereniging structureel behoorlijk versterkt.
Niet het inschakelingsperspectief (de beoogde inzet van ouders 
voor hand- en spandiensten) domineerde bij het zoeken van 
samenwerking met de ouders, maar het interactieperspectief (een 
voortdurende dialoog tussen gelijkwaardige partners).30 Op deze 
wijze werden de ouders co-ontwerpers in de uitwerking van het 
model van Educatief partnerschap op Wittering.nl. 

Dat Educatief partnerschap heeft Wittering.nl al in behoorlijke mate 
verankerd in de cultuur, de structuur en de werkprocessen van de 
school. 

29  Smit c.s. (2006).
30  Zie voor deze termen Smit c.s. (2006).
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Van meet af aan werd (en wordt nog steeds bij nieuwe ouders) 
gewerkt aan een grondhouding die past bij de visie op partner-
schap en aan het creëren van nieuwe vanzelfsprekendheden in de 
relatie tussen ouders en school. Er is sprake van een open dialoog 
waarin zaken benoemd kunnen worden en een samenspel waarin 
gezamenlijk naar wegen wordt gezocht om het partnerschap verder 
te brengen. Het team paart aan die open dialoog een zekere 
directheid in het benaderen van ouders die verduidelijkend werkt. 

Wittering.nl heeft een helder pedagogisch profiel waaruit duidelijk 
naar voren komt waar ze voor staat en voor gaat. Helder is dat 
partnerschap op Wittering.nl niet vrijblijvend is maar om een 
investering van beide kanten vraagt.

Zowel ouders als teamleden zijn trots op wat tot stand is gebracht. 
Over het algemeen verloopt de communicatie met ouders goed. De 
relatie tussen beide partners is gelijkwaardig. De drempel naar de 
school c.q. het team is laag voor ouders en er is frequent informeel 
contact. Die contacten verlopen soepel. Er is sprake van een grote 
wederzijdse betrokkenheid. 

 6.2 Wensen en plannen

Er is veel gerealiseerd. Dat neemt niet weg dat er nog een wensen-
lijstje is en dat er nog zaken op het programma staan. 

Gelijkwaardigheid en onderlinge communicatie•	
 Ondanks het feit dat de relatie tussen school en ouders over het 

algemeen gelijkwaardig is en de onderlinge communicatie over 
het algemeen prima, blijven dit aandachtspunten. Je kunt als 
team die gelijkwaardigheid en het belang van een goede 
onderlinge communicatie benadrukken en de grondhouding die 
daaronder ligt etaleren, maar daarmee zijn die zaken nog geen 
werkelijkheid. Het blijft van belang daar alert op te zijn. Om die 
reden werden in de Schoolgids voor 2008/2009 expliciet twee 
uitspraken opgenomen die daarop betrekking hebben. Onder 
de uitgangspunten werd als nieuw punt toegevoegd: “De school 
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biedt mogelijkheden voor contact en informatie. Ouders zijn 
echter zelf verantwoordelijk voor de invulling hiervan.” Nog te 
vaak, vindt het team, nemen niet alle ouders hun eigen verant-
woordelijkheid in dit opzicht terwijl dat wel een consequentie is 
van gelijkwaardig partnerschap. En in de paragraaf over het 
contact met ouders, vermeldt de schoolgids nu: “Als ouder moet 
je niet met een vraag of een probleem blijven rondlopen. Neem 
direct contact op, wacht er gewoon niet mee. Een goede 
communicatie is wel degelijk in het belang van een kind.” Ook 
ouders in het bestuur van de Oudervereniging en in de MR 
erkennen de noodzaak alert te blijven op deze zo belangrijke 
principes.

 Overigens is het team van Wittering.nl het eerste om te beseffen 
dat je dit soort zaken niet even ‘regelt’ door het op te nemen in 
de schoolgids. Er zelf consequent naar handelen, ouders 
(samen met de Oudervereniging) blijven stimuleren en uitdagen, 
ouders laten ervaren dat de drempels inderdaad heel laag zijn 
en dat goed contact inderdaad een meerwaarde heeft: het zijn 
allemaal zaken die er ook bij horen.

Landing van het onderwijsconcept bij ouders•	
 ‘Educatie en ontmoeting’ staat er in het logo van Wittering.nl. 

Beide termen zijn ook van toepassing op de relatie tussen 
ouders en school. Ontmoeting is onontbeerlijk als je kinderen 
samen optimaal wilt begeleiden. Goed in praktijk gebracht kan 
ontmoeting ook een educatief of leermoment hebben: ouders 
en teamleden kunnen veel van elkaar leren. Een belangrijke 
insteek bij die educatie is de uitwisseling rond het onderwijs-
concept van Wittering.nl. Juist omdat het tamelijk uniek en niet 
eenvoudig is, hecht het team eraan dat ouders dat begrijpen. 
Vandaar die nadruk op het ‘meedraaien’ van ouders, de focus 
op inhoudelijke thema’s op ‘ouder’avonden, inhoudelijke 
thema’s als insteek van de Kwartaalbrief, én de intentie om 
kwaliteiten van ouders ook in het primair proces te benutten. 

 Met het oog op een goede landing van het concept hecht het 
team met name aan het periodiek ‘meedraaien’ van ouders: er 
gaat niets boven zelf in de praktijk zien hoe het concept werkt. 
Tot nu toe werd dat ‘meedraaien’ uiteindelijk overgelaten aan 
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het initiatief van de ouders. De behoefte groeit om te monitoren 
hoe dat ‘meedraaien’ in de praktijk verloopt: hoe vaak maken 
ouders er gebruik van, hoe vullen ze dat in, doen alle ouders 
eraan mee, welke obstakels zijn er eventueel? Overwogen 
wordt om ouders te vragen om van zo’n observatiemoment een 
verslagje te maken als element in het totaal aan rapportage-
vormen (paragraaf 4.2.2.). 

 De zorg voor een goede landing van het concept blijft een 
aandachtspunt: elke nieuwe groep ouders moet je weer 
opnieuw introduceren in het onderwijsconcept en in het daarbij 
horende partnerschap. Dat die introductie zowel vanuit het team 
als vanuit de ouders (de Oudervereniging) komt, helpt behoorlijk 
bij die landing, maar vooronderstelt wel dat deze ouders het 
concept goed opgepikt hebben. 

Partnerschap begint en eindigt met een dialoog
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In kaart brengen van kwaliteiten van ouders•	
 Voor Wittering.nl is samenwerking met ouders en andere 

partners een vanzelfsprekendheid (paragraaf 2.1). Die samen-
werking kan kwaliteit verhogend werken. Met het oog daarop 
zouden de deskundigheid van ouders, hun affiniteit met (onder-
delen van) een bepaald kernthema, hun netwerk of hun baan 
als ingang voor een interessante buitenschoolse leeromgeving 
voor kinderen nog wat beter in kaart kunnen worden gebracht 
(paragraaf 4.3.2). Het team acht dit nog steeds een belangrijke 
taak voor de Oudervereniging.

Peiling van de mening of opvattingen van ouders•	
 In het kader van een extern onderzoek is een ouderenquête 

gehouden en vond er een ouderpanel plaats. Die instrumenten 
zijn nog niet op initiatief van de school ingezet. De mogelijk-
heden daartoe zullen worden onderzocht. Mooi was het initiatief 
om met het oog op het inspectiebezoek ouders te vragen een 
verslag van hun ervaringen met de school te maken (paragraaf 
4.2.6). Overwogen wordt nu om dit verslag een structurele plek 
te geven in het hoofdtraject en ouders een half jaar na de komst 
van hun kind op school te vragen zo’n persoonlijk verslag te 
schrijven. 

Exitgesprek en voorbereiding van leerlingen en hun ouders op •	
de overgang naar het voortgezet onderwijs

 Kijken we naar het traject dat school en ouders samen lopen, 
dan zien we eenzelfde toonzetting in voortraject en hoofdtraject. 
Het natraject bleef tot nu toe wat onderbelicht als gevolg van 
het nog korte bestaan van de school en het geringe aantal 
uitstromers tot op heden. De komende jaren zal daarin meer 
geïnvesteerd moeten worden. Er zijn plannen om ervaringen op 
te doen met een exitgesprek en gerichter te gaan werken aan 
een goede voorbereiding van leerlingen en ouders op de 
overgang naar het voortgezet onderwijs (hoofdstuk 5). 
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 6.3 Tot slot

De wijze waarop Wittering.nl het model van Educatief partnerschap 
tussen ouders en school heeft uitgewerkt en in praktijk gebracht, is 
karakteristiek voor Wittering.nl. Dat geldt dan zowel voor de keuzes 
die zijn gemaakt en de accenten die zijn gelegd als voor de fase 
waarin de uitwerking zich op dit moment bevindt. Zo hoort het ook. 
Leren doe je zelf - visie-ontwikkeling en werken vanuit die visie, dat 
doe je ook zelf. 

We hopen dat het model en de beschrijving van de Witteringse 
variant voor andere scholen een inspiratiebron vormen om hun 
eigen variant te ontwikkelen. En dat uiteraard in het besef dat 
kinderen baat hebben bij een goede samenwerking tussen school 
en ouders.
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  Verder lezen

Bent u geïnteresseerd in Wittering.nl of wilt u meer lezen over 
onderwijsvernieuwingen in het primair onderwijs, dan kunt u de 
hieronder vermelde bronnen raadplegen.

Arts, J., Hofstede, F., Hulten, N. van, Verbeeck, K. & Kok, J. (2005). 
Het nieuwe leren: gewoon doen! ’s-Hertogenbosch : KPC Groep.
In het najaar van schooljaar 2003/2004 voerde een groep leer-
krachten uit groep 7 en 8 een experiment uit, samen met een Pabo 
en KPC Groep. Het ging om een kleinschalig experiment, waarbij 
de leerkrachten het domein ‘Wereldoriëntatie’ van een meer 
uitdagende leeromgeving wilden voorzien, binnen de bestaande 
kaders van de schoolomgeving. Door de nieuwe werkwijze nam de 
zelfstandigheid van de kinderen toe, evenals het zelfbewustzijn van 
de leerkrachten.

Beek, S. & Oorschot, N. van (2006). Zoeken in scenario’s. Instru-
ment voor plaatsbepaling van de huidige en toekomstige situatie op 
school. ’s-Hertogenbosch : KPC Groep.
Voor schoolteams die zicht willen krijgen op de huidige en gewenste 
toekomstige situatie van de school ontwikkelde KPC Groep een 
kwartetspel rond de vier scenario’s. In dit spel zijn negen thema’s 
uitgewerkt die alle betrekking hebben op concrete praktijksituaties, 
zoals klassenindeling, leerlingvolgsysteem, leerlingenzorg, ouder-
participatie. Het spel heeft verschillende speelmogelijkheden, zowel 
individueel als in teamverband. Doel van het spel is om binnen het 
schoolteam een gesprek op gang te brengen over de ideale school 
en hoe je aan het ontwikkelen daarvan gezamenlijk kunt gaan 
werken.

Blok, H., Oostdam, R. & Peetsma, T. (2006). Het nieuwe leren in 
het basisonderwijs. Amsterdam : SCO-Kohnstamm Instituut.
Rapport 746 van het Kohnstamm Instituut, waarin een begrips-
analyse en verkenning van de schoolpraktijk zijn opgenomen.
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Derikx, P., Fransen, B. & Heuvel, C. van den (2004). Onderwijs 
maken. Van onderwijs geven naar leren. Netwerk Nieuw Onderwijs 
(ISBN 90-76738-08-4).
In deze uitgave van het Netwerk Nieuw Onderwijs spreken 16 
leden van dit netwerk zich bondig uit over de richting waarin het 
onderwijs zich moet ontwikkelen. Niet eerder spraken zoveel 
schoolleiders en -bestuurders zich zo onomwonden uit over de 
noodzaak van onderwijsvernieuwing. De bundel bevat onder meer 
beschrijvingen van bijzondere vernieuwingsprojecten die op dit 
moment binnen het Nederlandse onderwijsbestel (po, vo, bve) 
gaande zijn. 

Gerrits, J. (2004). De school op de schop: het nieuwe leren. 
’s-Hertogenbosch : KPC Groep.
De knelpunten binnen het onderwijs (gebrek aan motivatie, drop-
outs) zijn niet meer op te lossen binnen het huidige systeem, dat 
wordt gekenmerkt door vaste jaarklassen en roosters en waarbij de 
nadruk ligt op de leraar als dé leverancier van kennis. De auteur 
houdt een pleidooi voor meer vrijheid voor scholen en een onder-
wijsvorm waarbij het leren van het kind centraal staat. 

Gerrits, J. (2005). Het nieuwe leren implementeren.  
’s-Hertogenbosch : KPC Groep (dvd).
Deze DVD gaat over ‘het nieuwe leren’ in de praktijk. De vijf korte 
films laten zien hoe scholen ‘het nieuwe leren’ weten vorm te 
geven, welke rolverandering dit vraagt van de leraren en hoe de 
kinderen deze andere manier van leren ervaren.

KPC Groep (2004). Denken over leren. Primair onderwijs in een 
nieuw licht. ’s-Hertogenbosch : KPC Groep.
Notitie waarin een visie op de toekomst van het primair onderwijs 
wordt uiteengezet. Denken over leren is geschreven om scholen en 
professionals die zijn betrokken bij vernieuwingsprocessen te 
steunen in hun zoektocht en om een bijdrage te leveren aan ‘Koers 
Primair Onderwijs’, een discussie op initiatief van de Minister van 
Onderwijs over de toekomst van het primair onderwijs. In de notitie 
komen onder meer de volgende zaken aan de orde: de ontwikke-
ling van het jonge kind, de schoolorganisatie, het schoolbestuur en 
de gemeente als lokale regisseur.
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KPC Groep (2005). Het nieuwe leren magazine. ’s-Hertogenbosch : 
KPC Groep.
Magazine over de praktijk van het nieuwe leren, met name door de 
ogen van leraren en kinderen: hoe ervaren zij (de implementatie 
van) ‘het nieuwe leren’? Daarnaast achtergrondartikelen over het 
hoe en waarom van deze vorm van onderwijsvernieuwing. 

Maas, M., N van, Loon, A.M. van (2007). Vernieuwen van onder-
wijs. De vier scenario’s in de praktijk. ’s-Hertogenbosch : KPC 
Groep.
Een uitgebreide beschrijving van vier scenario’s voor onderwijsver-
nieuwing in het primair onderwijs. De scenario’s variëren van 
scholen die dicht bij het bestaande traditionele onderwijs blijven tot 
scholen die hun onderwijs compleet vernieuwen. 
Vernieuwen van onderwijs geeft inzicht in de scenario’s en biedt 
daarnaast praktijkvoorbeelden en handvatten om concreet aan de 
slag te gaan met het werken van de huidige situatie naar de 
gewenste vernieuwing. De publicatie sluit aan bij het spel Zoeken 
in scenario’s. Positioneringsinstrument voor het primair onderwijs.

Meulman, Y., Hurk, A. van den & Rietveld, T. (2006). Wittering.nl, 
een jaar na de start. ’s-Hertogenbosch : KPC Groep (dvd).
De film Wittering.nl, een jaar na de start brengt in beeld hoe het 
concept van deze vernieuwingsschool in praktijk is gebracht. 
Daarbij passeren het curriculum, het personeel en de organisatie 
de revue. Betrokkenen komen aan het woord en spreken zich uit 
over hun ervaringen en opbrengsten tot nu toe. De dvd biedt een 
extra keuzemogelijkheid om de diverse onderdelen van de film 
apart te bekijken.

Naber, I. Mensenwerk, personeel en organisatie Wittering.nl. 
’s-Hertogenbosch : KPC Groep
De publicatie Mensenwerk bevat informatie over de instrumenten 
en documenten die zijn ontwikkeld voor de opbouw en structuur 
van de organisatie Wittering.nl. Het gaat hier om functies, profielen, 
competenties en de rollen en taken van de medewerkers die het 
onderwijs vorm moeten geven. Maar de focus ligt ook op het 
pedagogisch klimaat en de sfeer binnen de school, kortom op het 
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handelen van de mensen in relatie tot het nieuwe onderwijscon-
cept, de kinderen en elkaar.

NIVOZ. Gewoon doen! Driebergen : NIVOZ.
Een videofilm over de mogelijkheden van anders leren en werken 
met kinderen in de basisschool en het speciaal basisonderwijs, 
gemaakt in opdracht van het NIVOZ en WSNS+.

Oudshoorn, T. & Hurk, A. van den (2006). Ruimte voor herontwerp: 
huisvesting Wittering.nl. ’s-Hertogenbosch : KPC Groep.
Methodiek voor de aanpak van een herontwerpproces en de 
manier waarop een huisvestingsontwerp het beste tot stand kan 
komen (methode designing down).

Ros, A. (2005). Herontwerp van het primair onderwijs. Wittering.nl. 
’s-Hertogenbosch : KPC Groep.
Met de nieuwe basisschool in Rosmalen Wittering.nl als voorbeeld, 
worden in deze publicatie de uitgangspunten, de onderwijskundige, 
pedagogische en organisatorische pijlers beschreven en toegelicht.

Ros, A (2007). Werken met kernconcepten. ’s-Hertogenbosch : 
KPC Groep
Het werken met kernconcepten is een aanpak voor wereldoriëntatie 
die veel ruimte laat voor leerkrachten en kinderen, maar waarbij 
wel doelgericht gewerkt wordt aan het krijgen van inzichten. De 
kernconcepten bestaan uit acht met elkaar samenhangende 
clusters van inzichtdoelen. Deze doelen dekken samen de kern-
doelen voor wereldoriëntatie en andere op inzicht gerichte kern-
doelen. Op basis van deze doelen kunnen leerkrachten de leer-
omgeving inrichten met allerlei uitdagende werkvormen, activiteiten 
en leerbronnen. Bij het werken met kernconcepten worden  
communicatieve vaardigheden en creatieve vakken geïntegreerd 
en worden rekenvaardigheden toegepast. Werken met kern- 
concepten gaat uit van verschillende soorten kennis die elk een 
eigen leeraanpak vragen. De publicatie bevat suggesties voor de 
organisatievorm, de inrichting van de leeromgeving, mogelijke 
werkvormen en aanwijzingen voor de implementatie. 
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Tabbers, L. (2006). Dit is zó leuk, mág dat wel? Over de start van 
een nieuwe school met een nieuw concept. ’s-Hertogenbosch : 
KPC Groep.
In deze publicatie wordt teruggeblikt op anderhalf jaar pionieren en 
de grote inspanningen die zijn verricht om het nieuwe onderwijs-
concept op de OBS Prinses Catharina-Amalia in Den Haag con-
creet handen en voeten te geven. Centraal staan de ervaringen en 
meningen van betrokkenen: de schoolleider, het bestuur, team-
leden, ouders en inspectie. Daarnaast staat er een groot aantal 
praktisch tips en aanbevelingen in voor ieder die aan zo’n nieuwe 
school wil beginnen en zijn interviews met de kinderen opgenomen. 
Hun verhalen laten zien waar het in de kern om draait: het creëren 
van onderwijs waarin kinderen zich wezenlijk erkend voelen als 
partner in hun eigen onderwijsleerproces.

Verbeeck, K (2008). Rekenen, maar dan anders! Naar een visie-
geleide aanpak van rekenen op de basisschool. ’s-Hertogenbosch : 
KPC Groep.
Bestaande rekenmethoden boden onvoldoende aansluiting om 
kinderen volgens de uitgangspunten van Wittering.nl te leren 
rekenen. Daarom is een andere manier van rekenonderwijs 
ontwikkeld.
Rekenen, maar dan anders! laat zien dat rekenen op een andere 
manier vorm kan krijgen. Het bevat een beschrijving van de 
vormgeving van het rekenen op Wittering.nl: de gekozen clustering 
van rekenonderdelen, de inrichting van een voorbereide reken-
omgeving, kennis van handelende materialen, het leren van  
realistische contexten en de rol van de leerkracht (aanbod verzorgen, 
interactie op gang brengen en kinderen volgen). 
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 Bijlage 1  Aanmeldingsformulier

    

Anamnese (vooraf door ouders in te vullen)

Gegevens kind

Achternaam:                

Roepnaam:                

Voornamen:                

Geslacht:  M /  V

Adres:  

Postcode:                

Woonplaats:                

Gemeente:                

Land:                

Verblijfplaats  vast / reizend

Telefoon:                 geheim:  ja / nee

Geboortedatum:                

Geboorteplaats:                

Sofi-nummer:                

Geboorteland:                

Nationaliteit:                

In Nederland sinds:                

Vluchtelingenstatus:  ja /  nee

Gezindte:                

Gedoopt: ja / nee

Huisarts:                

Tel. Huisarts:    

Gegevens ouder(s) of verzorger(s)

Achternaam:                

Voorletters:                

Relatie tot kind:                

Geslacht:  M / V

Adres:                

Postcode:                

Woonplaats:                

Gemeente:                

Land:            

Achternaam:                

Voorletters:                

Relatie tot kind:               

Geslacht:  M / V

Adres:                

Postcode:                

Woonplaats:                

Gemeente:                

Land:                
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Verblijfplaats  vast / reizend

Telefoon:                  geheim: ja / nee

Mobiel:                

E-mail:                

Geboorteland:                

Nationaliteit:                

In Nederland sinds:                

Vluchtelingenstatus:  ja / nee

Burgerlijke staat:                

Verblijfplaats  vast / reizend

Telefoon:                  geheim:  ja / nee

Mobiel:                

E-mail:                

Geboorteland:                

Nationaliteit:                

In Nederland sinds:                

Vluchtelingenstatus:  ja / nee

Burgerlijke staat:  

Samenstelling van het gezin en andere inwonenden
Is er sprake van een 2 oudergezin?  Ja/  nee

Overige gezinsleden en hun relatie tot het kind:

Naam: Geboortedatum:

1.    1.             

2.  2.

3.     3.            

4.       4.          

5.      5.           

6.      6.           
 

Relatie: Bijzonderheden:

1.    1.             

2.  2.

3.     3.            

4.       4.          

5.      5.           

6.      6.           
 

Beschrijf eventuele bijzonderheden m.b.t.: -    echtscheiding
                                                                    -    overlijden
                                                                    -    een nieuw samengesteld gezin

Sprake van adoptie (geheim/bekend) 
Sprake van een pleeggezin (periode) 
Voogdij
Andere verzorger

Arbeidsdeelname ouders en/of verzorgers
Hoogste opleiding man /vrouw:                

wel / geen diploma
Indien nee, hoeveel jaar deelgenomen? 

Hoogste opleiding man /vrouw:                

wel / geen diploma
Indien nee, hoeveel jaar deelgenomen?     
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Beroep                
Werkzaam als:                

full-time/ part-time op:  
ma-  di-  wo- do-  vr
Naam bedrijf of instelling:
               

Telefoon:          
      

Beroep                
Werkzaam als:                

full-time/ part-time op:  
ma-  di-  wo- do-  vr
Naam bedrijf of instelling:
               

Telefoon:                

Woonomstandigheden
Type woning                

Inwonend of  zelfstandig

Geef de beleving van uw woongenot aan op de 
volgende schaal. 

Min.  1 -  2  -  3  -  4  -  5    Max.

Vindt U de woonomgeving veilig?
               

Wat vindt U van de 
speelmogelijkheden?
               

Zwangerschap en geboorte
Waren er bijzonderheden tijdens de zwangerschap en/of bij de geboorte?  Ja / nee
Zo ja, geef een korte omschrijving.                

Lichamelijke gezondheid
Hoe staat het met de gezondheid van uw kind? 
               

Hebt u contact met:  huisarts               fysiotherapeut                logopedist
                                 specialist(en)
                     
                                 Andere zoals? 

Zijn er bijzonderheden m.b.t. allergieën, medicijngebruik of dieet?
Zo ja, geef dan toelichting bij het antwoord.
               

Zijn er onderzoeken geweest of zijn er nog lopende onderzoeken?
Zo ja, welke onderzoeken en welke periode?
               

Is er sprake geweest van ziekenhuisopnames?
Zo ja, welke reden en welke periode? 
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Mijlpalen vroege ontwikkeling
Wanneer bereikte uw kind de volgende mijlpalen:
               
Zelfstandig lopen          jaar / mnd.

Spreken                  jaar / mnd.

Zelfstandig aan- /uitkleden    jaar / mnd.

Zindelijk (zowel dag als nacht)       jaar / mnd.  
            
Schoolloopbaan
Kinderdagverblijf 
ja / nee
Naam instelling:                

Adres: 
               

Welke periode:
               
Verslagen beschikbaar 
ja / nee

Peuterspeelzaal 
ja / nee
Naam instelling:                

Adres: 
               

Welke periode:
               
Verslagen beschikbaar 
ja / nee

Andere basisschool
ja / nee
Naam instelling:                

Adres: 
               

Zit momenteel in groep:                

Verslagen beschikbaar 
ja / nee

Reden van aanmelding:                

De ouder(s) /verzorger(s) van                                             verklaart/verklaren dat de 
persoonsgegevens op dit formulier naar waarheid zijn ingevuld en gaan akkoord met het 
opvragen van andere gegevens. 
Bij plaatsing van het kind geven de ouders toestemming voor plaatsing van foto’s op de website 
van school en in artikelen over de school.

Naam:
               

Naam: 

               
Datum:               Datum:               

Handtekening: Handtekening:
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 Bijlage 2  Intakeformulier

Vragenlijst voor anamnesegesprek met ouders en/of verzorgers van:

Naam:                                   Geb.datum:                 Datum: 

Gespreksleider:                                         functie: regisseur

Aanwezigen: 

1. Geestelijke gezondheid 
Is uw kind nieuwsgierig, wil het graag dingen 
weten?

Wat voor activiteiten vindt uw kind leuk?

Begrijpt uw kind uw vragen meestal?

Kan uw kind zich goed concentreren en hoe lang?

 

2. Speelgedrag
Speelt uw kind voornamelijk binnen of buiten?

Samen of alleen?

Heeft uw kind een favoriete knuffel?

Ging uw kind graag naar de vorige school? 

Hoe werd het gedrag van uw kind omschreven? 
(druk, teruggetrokken, dominant, etc.)

Heeft uw kind interesse in boeken?
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3. Thuissituatie
Hoe is de opvang geregeld tijdens werk van de 
ouder(s) en/of verzorger(s)?

Hoe is de relatie met broertjes of zusjes?

Wat is de thuistaal?

Zit uw kind op clubjes of sport? Welke?

Is het kind in staat zijn wensen te
verwoorden?

4. Sociaal emotionele ontwikkeling
Mijn kind:

heeft plezier in het leven- 
is zeker van zichzelf- 
is snel angstig- 
komt goed voor zichzelf op- 
uit spontaan emoties- 
vraagt hulp als dat nodig is- 
speelt met andere kinderen- 
helpt andere kinderen- 
heeft weinig ruzie- 

Hoe is de omgang met andere volwassenen?

Waar wordt uw kind Blij
                              Boos
                              Bang 
                              Verdrietig van?

Hoe is het slaapgedrag van uw kind?

Hoe is het eetgedrag van uw kind?

 

5. Traumatische ervaringen
Zijn er met uw kind of in het gezin gebeurtenissen 
geweest die voor uw kind traumatisch hebben 
kunnen werken?

6. Kindbeschrijving
Kunt u een beschrijving geven van de wijze waarop u uw kind ervaart?



Bijlage 2 - Intakeformulier 97 

De volgende omschrijvingen zijn als hulpmiddel te gebruiken:
0 spontaan 0 zelfverzekerd 0 teruggetrokken 0 gevoelig
0 opgewekt 0 somber 0 vermoeiend 0 lawaaierig
0 driftig 0 veeleisend 0 uitdagend 0 verlegen
0 levendig 0 agressief 0 passief 0 druk
0 ontspannen 0 gespannen 0 open 0 jaloers
0 vrolijk 0 negatief/positief 0 rustig 0 afwachtend
    zelfbeeld  0 leergierig

7. Gegevens vanuit eerdere overdrachten
Zijn er eerdere overdrachtsgesprekken geweest 
en zijn hiervan verslagen?
Is er een onderwijskundig rapport?
8. Wat verwacht u van Wittering.nl en wat is de 
motivatie om uw kind aan te melden?
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wittering.nl

naam:xxxx

datum:1-11-07

gemaakt door:xxxx (leerling) en 
xxxx (regisseur)

 

                                                                            

Ik vind het leuk om in de rollenspelhoek te 
spelen. Daar speel ik met xxx en xxx vader en 
moedertje. Ik was groot kind uit een ander 
land en we hadden te weinig bedden. Groot 
kind moest toen naast de baby slapen en we 
hadden Nederlandse logeetjes die ons niet 
konden verstaan, want wij praatten Frans. 
Op school zijn xxx, xxx en xxx mijn 
vriendinnen. In de bouwhoek bouw ik kastelen. 
Ik maak een randje en dan hoge torens en dan 
nog verder bouwen en dan zijn we klaar. Dan 
gaan we er mee spelen, met de poppetjes, de 
diertjes en de steentjes. Maar we gaan niet 
alles door elkaar gooien, want dan moeten we 
alles weer uitzoeken en ze in de goede bakjes 
stoppen.
In de kring kan ik goed verstillen en vertellen 
dat ik goed geslapen heb. Ik doe mee met het 
aanbod van Elseline om leuke dansjes te 
oefenen.

Ik merk dat je elke dag vrolijk naar school komt en je goed hebt 
aangepast op Wittering.nl. Je kunt heel goed je wensen 
verwoorden en je spelkeuzes maken. Je maakt makkelijk contact 
met volwassenen en groepsgenootjes. Je treedt anderen spontaan 
en direct tegemoet en iedereen weet precies daardoor wat je 
bedoelt. Je spreekt duidelijk in logische samenhang en maakt 
volledige zinnen. Je beschikt over voldoende woorden om je 
begrijpelijk uit te kunnen drukken. In je spel heb jij de afgelopen 
periode veel progressie laten zien in de tijdspanne en ook is je 
concentratie sterk vergroot. Je kunt zelfstandig een activiteit 
aanvangen en volbrengen. Ook ben je ontvankelijk voor 
interventies van volwassenen ook als dat betekent dat er extra 
inspanning van je gevraagd wordt. Je gaat steeds vaker een 
uitdaging aan. Je kunt allerlei ordeningsprincipes toepassen in je 
bouw- en rollenspel en kent ook de cijfersymbolen tot 10. Je kunt 
vlot tellen tot 49 en hoeveelheden verdelen. 
Liedjes en dansjes hebben jouw belangstelling en je neemt vol 

overgave deel aan gericht muziek- en dansaanbod. Nieuwe liedjes 
zing je vlot mee en kun je ook lange tijd onthouden. Je hebt gevoel 
voor maat en ritme en kunt er op bewegen. Ook een eenvoudig 
ritme kun je meeklappen. Je kunt de aandacht voor verhalen, 
gedichten enz. opbrengen en vragen er   over beantwoorden. Op 
dit moment ligt het accent op rijmen en maak jij vooral 
onzinrijmwoorden.

Bijlage 3 Het spiegelblad

Twee voorbeelden van spiegelbladen.
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wittering.nl

naam:xxxx (leerling)

datum:2-10-07

gemaakt door:xxxx (ouders/
verzorgers)
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wittering.nl

naam:xxxx

datum:18-10-07

gemaakt door: xxxx (leerling) en 
xxxx (regisseur)

 

                                                                            

Het liefste ben ik op school bezig met 
tekenen. Ik vind mijn tekeningen heel 
mooi, omdat de prinsesjes goed 
lukken. Mijn vriendinnen zijn xxx, xxx 
en xxx. Ik speel met hen in de 
bouwhoek en soms gaan we ook 
samen tekenen. Ik heb in de 
bouwhoek met de blauwe steentjes 
gespeeld en de visjes er in gelegd. 
En ik heb er een dak bij gemaakt met 
poppetjes er op.
Ik luister naar de verhaaltjes die 
Marianne voorleest over “Superstef”. 
Ik doe graag mee met het aanbod 
van Elseline en Hettie.

Ik merk dat jij je als een vis in het water voelt bij de Libellen. 
Je luistert naar de verhalen van kinderen en begeleiders en 
past de afspraken zoals iemand aankijken als je praat, je 
beurt afwachten etc. goed toe.
De afgelopen periode heb je samen met Marianne regelmatig 
meegedaan met gericht taalaanbod, waarbij het maken van 
zinnen, rijmen, luisteren naar verhalen centraal stonden. Ik 
merk dat steeds langere zinnen maakt en meer woorden tot 
je beschikking hebt om je in taal uit te drukken.  Jij kunt je 
aandacht heel goed op een activiteit kunt richten en afmaken 
waar je aan begint.
Bij teken- en knutselactiviteiten kun jij de plannen die je in je 
hoofd hebt vorm geven. Je tekent gedetailleerd en kunt 
precies verwoorden wat je maakt.
Met Jeroen doe je enthousiast mee aan muzieklessen 
waarbij je zingt en danst. Ook kun je een eenvoudig ritme 
naklappen.
Het wekelijkse aanbod van Hettie spreekt je enorm aan en 
hieraan neem je graag deel. Je hebt koninginnen leren 
schilderen, met porseleinverf kennis gemaakt en ook leren 
knippen in karton en stof.
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wittering.nl

naam:xxxx

datum:18-10-07

gemaakt door: xxxx (leerling) en 
xxxx (regisseur)

 

                                                                            

Het liefste ben ik op school bezig met 
tekenen. Ik vind mijn tekeningen heel 
mooi, omdat de prinsesjes goed 
lukken. Mijn vriendinnen zijn xxx, xxx 
en xxx. Ik speel met hen in de 
bouwhoek en soms gaan we ook 
samen tekenen. Ik heb in de 
bouwhoek met de blauwe steentjes 
gespeeld en de visjes er in gelegd. 
En ik heb er een dak bij gemaakt met 
poppetjes er op.
Ik luister naar de verhaaltjes die 
Marianne voorleest over “Superstef”. 
Ik doe graag mee met het aanbod 
van Elseline en Hettie.

Ik merk dat jij je als een vis in het water voelt bij de Libellen. 
Je luistert naar de verhalen van kinderen en begeleiders en 
past de afspraken zoals iemand aankijken als je praat, je 
beurt afwachten etc. goed toe.
De afgelopen periode heb je samen met Marianne regelmatig 
meegedaan met gericht taalaanbod, waarbij het maken van 
zinnen, rijmen, luisteren naar verhalen centraal stonden. Ik 
merk dat steeds langere zinnen maakt en meer woorden tot 
je beschikking hebt om je in taal uit te drukken.  Jij kunt je 
aandacht heel goed op een activiteit kunt richten en afmaken 
waar je aan begint.
Bij teken- en knutselactiviteiten kun jij de plannen die je in je 
hoofd hebt vorm geven. Je tekent gedetailleerd en kunt 
precies verwoorden wat je maakt.
Met Jeroen doe je enthousiast mee aan muzieklessen 
waarbij je zingt en danst. Ook kun je een eenvoudig ritme 
naklappen.
Het wekelijkse aanbod van Hettie spreekt je enorm aan en 
hieraan neem je graag deel. Je hebt koninginnen leren 
schilderen, met porseleinverf kennis gemaakt en ook leren 
knippen in karton en stof.

wittering.nl

naam:xxxx (leerling)

datum:27-10-07

gemaakt door:xxxx (ouders/
verzorgers)
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Bijlage 4  
Het ontwikkelingsverslag

Twee voorbeelden van een ontwikkelingsverslag, de eerste voor een leerling uit unit 1, 
de tweede voor een leerling uit unit 3. De formats verschillen iets van unit tot unit.

rapportage Libellen (unit 1)

Naam leerling: xxxxx
Periode: november 07- januari 08

Sociaal-emotionele 
ontwikkeling

Je bent erg populair op school en heel veel kinderen, vooral 
jongens vinden het heel erg fijn om met je te spelen. In de 
basisgroep kom je vooral  terughoudend over en moet je 
uitgenodigd worden om mee te denken en te praten. De 
volwassenen in de school zoek je op als je hulp nodig hebt, 
bij het oplossen van probleempjes. Je laat je gemakkelijk 
beïnvloeden door zogenaamde “stoere” jongens, waardoor 
je af en toe de regels vergeet na te leven. Als je op je gedrag 
wordt aangesproken, vind je dat vervelend en probeer je om 
je direct aan te passen, naar de geldende afspraken.

Kernconcepten:
Tijd en ruimte•	
Energie•	

Uit je zelf kies je niet voor deelname aan aanbod rond 
kernconcepten, dus krijg je regelmatig een uitnodiging 
om er aan deel te nemen. Zo nu en dan probeer je er 
zelfs onder uit te komen, door te gaan huilen. Toch laat je 
tijdens waarnemingen rond de werking van een molen, een 
ventilator en de beweging van verschillende materialen in 
warme/ stijgende lucht of bij wind merken dat je het wel erg 
leuk vindt. Jouw onzekerheid komt vooral naar voren als 
je gevraagd wordt te vertellen over dat wat je ziet of weet. 
Door middel van doorvragen en regelmatig  herhalen van 
de activiteiten, blijkt dat je nieuwe informatie begrijpt en kunt 
inzetten. Naast ervaringen rond warmte en wind heb je ook 
kennis gemaakt met verschillende brandstoffen zoals olie, 
hout en kool.
Het kernconcept tijd en ruimte stond in het teken van de 
planeten en sterren. Je hebt ervaringen en kennis opgedaan 
met de verschijnselen van de maan en de relatie tussen de 
aarde, zon en maan in relatie tot de seizoenen en dagen 
van de week. Je kent de dagen van de week en kunt aan de 
hand van de volgorde ook de dag van vandaag, gisteren
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en morgen benoemen. De begrippen gisteren en morgen 
gebruik je in je spontane verhaal regelmatig als een begrip.

Taalontwikkeling
(spreken, luisteren, 
taalbeschouwing)

Je spreekt heel rustig en in korte wel volledige zinnen. Je 
maakt gebruik van een beperkt aantal woorden, waardoor 
het deelnemen aan waarnemingen en activiteiten rond de 
kernconcepten verplicht voor je is met het uitbreiden van je 
woordenschat als doel.
Je luistert vaak wat weinig actief naar de verhalen van 
anderen en lijkt ook regelmatig wat dromerig bij het luisteren 
naar een voorleesverhaal. Wanneer je individueel of in een 
klein groepje een boekje krijgt aangeboden, blijkt dat je de 
inhoud van zo’n verhaal kunt onthouden en vragen erover 
kunt beantwoorden. Het voorspellen van een verhaaltje aan 
de hand van de kaft en enkele platen lukt je met hulp in de 
vorm van doorvragen.

Spelontwikkeling Je kiest doorgaans het liefst voor bewegingsspel en bouw- 
en constructieactiviteiten. In het voetballen, fietsen en 
klimmen kun jij je ei kwijt. Je geniet er van om samen met 
anderen een sport vorm te geven en bent snel te motiveren 
voor een nieuw tikspel, hockey, slagbal enz. In het spelen 
met blokken en constructiematerialen laat je doorgaans 
weinig complexiteit zien en lijk je snel tevreden met je 
resultaat. Als er hogere eisen aan je spel worden gesteld 
reageer je daar meestal niet enthousiast op, omdat je weet 
dat jij je dan meer moet inspannen. Toch zal je steeds 
vaker een gerichte activiteit aangeboden krijgen, waarbij je 
uitgedaagd wordt aan de toppen van je kunnen, omdat je 
anders te gemakkelijk verzandt in dingen ondernemen die je 
al kunt.

Lees- schrijfontwikkeling Je tekent zo nu en dan in het atelier. Je maakt eenvoudige 
voorstellingen en tekent steeds vaker na wat een vriendje 
maakt. Hierdoor heb je wel geleerd om een vlieger te 
tekenen en poppetjes met gezichten. Je schrijft je eigen 
naam en kunt je naamkaart opzoeken. Korte woorden kun 
je namaken met kant en klaar lettermateriaal. De afgelopen 
periode ben je regelmatig bezig geweest met het rijmen en 
dit lukt je nu. De komende tijd zul je ook uitgenodigd worden 
om deel te nemen aan rijm en klankspelletjes, die je zowel 
alleen als met anderen kunt doen.

rekenen- en 
wiskundeontwikkeling

Je geniet er van om te tellen en zegt regelmatig de telrij op. 
Je begrijpt dat getallen gekoppeld kunnen worden aan een 
hoeveelheid en overziet kleine aantallen tot 5 direct. Je kunt 
hoeveelheden vergelijken en d.m.v. aanwijzend tellen in 
eerlijke groepen verdelen. Tijdens het spel in de bouwhoek 
heb je je allerlei ordeningsprincipes eigen gemaakt en lukt 
het je om op meerdere eigenschappen tegelijk te sorteren.
Gezelschapsspelen met dobbelstenen kun je spelen en 
je kunt de stippen van een dobbelsteen direct aan een 
hoeveelheid koppelen.

Motorische ontwikkeling:
(grove en fijne)

Je beweegt behoorlijk soepel en oefent ook nieuwe 
bewegingsvormen als steunspringen, wisselsprongen, 
hinkelen op beide benen enz. Je kunt ook heel goed 
zelfstandig bewegen in de speelzaal en met de materialen 
die staan opgesteld je eigen plan maken. Het rennen met
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een zware plastic lap en het rennen met vliegers heb je 
afgelopen periode volop gedaan en ervaringen opgedaan 
met de weerstanden en mogelijkheden van de wind in relatie 
tot de materialen.

Expressieve ontwikkeling:
(dans, drama, muziek, 
beeldende vorming )

Je kiest wekelijks voor het muziekaanbod van Jeroen en 
neemt er vol enthousiasme aan deel. Je kent een nieuw 
liedje vlot en durft dit ook alleen te zingen. Het zingen wordt 
voor jou een mogelijkheid om juist ook met ritme, maat en 
klankgevoeligheid bezig te zijn. Je danst heel graag samen 
met je vrienden op eigentijdse muziek, waarbij breakdance 
de motor is. Volksdansjes en het uitvoeren van pasjes 
heeft minder je belangstelling. In het atelier ben je volop 
bezig geweest met het maken van vliegtuigen en vliegers, 
maar neem je niet deel aan gericht aanbod met Hetty. De 
komende tijd zul je regelmatig uitgenodigd worden om met 
het handvaardigheidaanbod mee te doen, om kennis te 
maken met verschillende materialen en vaardigheden.

Ingevuld door: xxxx      Datum: januari 2008
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Ontwikkelingsverslag  Unit 3
Naam: xxxxx
Periode: april t/m juni

Sociaal-emotioneel/
zelfbeeld

Bij binnenkomst laat je over het algemeen een 
ontspannen houding zien. De afgelopen tijd ben 
je gegroeid in het opkomen voor jezelf. Je kunt je 
wensen en behoeften duidelijk verwoorden naar de 
volwassenen. We gaan oefenen om dit ook duidelijk 
te verwoorden naar andere kinderen. Hierbij is het 
belangrijk dat jij je veilig voelt om je open te uiten. Ik 
merk dat je steeds meer vertrouwen krijgt in mij. Je hebt 
veel contact met andere kinderen. Je geniet van het 
samenwerken en spelen. Je hebt op dit moment contact 
met xxxxx.

Werkhouding Je hebt de afgelopen tijd veel geoefend met het plannen 
van activiteiten. Je gaat graag je eigen gang en toont 
veel initiatieven op het gebied van beeldende vorming. 
Je kunt inspanning en ontspanning afwisselen zonder 
daarbij de domeinen uit het oog te verliezen. Je hebt 
gemerkt dat het harde werken resultaat heeft en je lijkt 
je competent te voelen. Het introduceren van nieuwe 
materialen en nieuwe leerstof blijft belangrijk om je 
ontwikkeling en motivatie te stimuleren. 

Kernconcepten:
Materie
Kracht en golven

Je bent erg geïnteresseerd in de onderwerpen van de 
Kernconcepten Je hebt aandacht voor de verschillende 
proeven die er plaatsvinden. Je hebt geoefend met 
het mengen van verschillende stoffen. Je beheerst het 
precies afmeten van vloeistoffen en hanteert daarbij 
de litermaat. Je hebt shampoo gemaakt en geoefend 
en de melkproef uitgevoerd. Vooral de technische 
onderwerpen lijken je aan te spreken. Zo ken je nu 
de pneumatische werking van een heftruck en heb je 
genoten van het in elkaar zetten van de robot van Lego 
Mindstorms. Het onderzoek naar de katrollen en de 
beschrijving van de verschillende soorten energie had je 
gedetailleerd uitgewerkt.
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Rekenen/wiskunde Je maakt veel gebruik van het rekenaanbod en bent dan 
zeer geconcentreerd. Zo beheers je nu het omrekenen 
van inhoudsmaten en het rekenen met breuken gaat 
al erg goed. Het werken met decimale getallen vind je 
lastig. Hier gaan we de komende periode aandacht aan 
besteden. Je hebt met het rekenen meer zelfvertrouwen 
gekregen en vraagt steeds minder om bevestiging.

Taal/lezen/schrijven Verbaal ben je erg sterk. Je hebt een grote 
woordenschat en kunt alles goed verwoorden. In je 
verslagen laat je zien dat je de essentie begrijpt. Je past 
de spellingsregels goed en consequent toe. Je schrijft 
graag verhalen in je schrift en vergeet dan de hele 
wereld om je heen. Het schrijven van gedichten gaat je 
goed af.
Met lezen heb je geleerd om met de juiste intonatie te 
lezen en is je tempo verhoogd. Je lijkt nu steeds meer 
plezier in lezen te krijgen. 

Motoriek, sport/spel/
beweging

Je hebt de afgelopen periode aanbod gehad in rugby. Je 
lijkt het af en toe in het begin wat eng te vinden. Tijdens 
de toestellessen heb je geoefend met zwaaien aan de 
ringen, diepspringen van de kast en touwzwaaien. Bij 
balspelen bied jij je aan zodat je laat weten dat je vrij 
staat om de bal te ontvangen. Dit getuigt van een goed 
spelinzicht. 

Expressie: 
(dans, drama, muziek, 
beeldende vorming, 
verbaal)

Je gaat graag naar het aanbod van beeldende vorming. 
Je geniet van het leren van nieuwe technieken en het 
creatief bezig zijn. Je toont initiatieven en je laat een 
hoge betrokkenheid zien. Je beheerst het tekenen met 
perspectief. Tijdens het aanbod van dans-drama ben 
je beweeglijk. Je hebt veel ideeën en je kan je fantasie 
goed inzetten. 

Ingevuld door: xxxx                                                                         Datum: juni 2008     



Educatief partnerschap tussen ouders en school:

visie en praktijk op Wittering.nl

Eerdere publicaties in deze serie over Wittering.nl beschrijven het onderwijs-

concept, de organisatie, de huisvesting, de personele inzet, het werken met

kernconcepten en het reken- en taalonderwijs op Wittering.nl. Deze publicatie

gaat in op de wijze waarop het educatief partnerschap tussen ouders en de

school van hun kinderen is vormgegeven. Centraal staat de vraag: hoe ziet

educatief partnerschap er concreet uit op een school die systematisch heeft

gewerkt aan de verankering van dat partnerschap in haar cultuur, haar

 structuur en haar werkprocessen?

Het model Educatief partnerschap is ontwikkeld samen met scholen in

 primair en voortgezet onderwijs en peuterspeelzalen. Dit model start met  

een visie op dat partnerschap en geeft die visie vervolgens handen en

 voeten vanuit de gedachte dat ouders en school samen een traject doorlopen

dat uit drie fasen bestaat: het opbouwen van een relatie, het uitbouwen en

onderhouden ervan en het afbouwen van de relatie tegen de tijd dat het  

kind de school weer verlaat.

Wittering.nl heeft de opdracht om te komen tot educatief partnerschap vanaf

het begin in dialoog met de ouders opgepakt. Deze publicatie beschrijft het

doorlopen traject en de opbrengsten om te komen tot Educatief partnerschap

op Wittering.nl. Cees de Wit, een van de ontwikkelaars van het model,

reflecteert hierop.

Naast informatie over de wijze waarop Wittering.nl vorm heeft gegeven aan

partnerschap met ouders, bevat deze publicatie ook algemene informatie

over de invulling van partnerschap. De publicatie is daarom een inspiratie- en

leerbron voor professionals en ouders van kinderen in peuterspeelzalen en

scholen voor primair onderwijs.

Educatief partnerschap
tussen ouders en school

Het schoolbestuur Signum en

KPC Groep in ’s-Hertogenbosch

namen samen het initiatief voor

een nieuwe basisschool in

Rosmalen: Wittering.nl. Deze

basisschool, in september 2004

kleinschalig gestart, hanteert

opvattingen over onderwijs

waarin inzichten centraal staan.

Het curriculum van Wittering.nl

is opgebouwd rond kernconcep-

ten (bijvoorbeeld Energie) en

een aantal basisdomeinen (taal,

rekenen, kunstzinnige vorming,

sport en beweging). Vanuit

onder andere de leerdoelen van

de kernconcepten is een leerom-

geving ingericht met veel variatie

en eigen inbreng van leerlingen.

Binnen dit leren hebben de

 leerlingen volop keuzemoge -

lijkheden die aansluiten bij  

hun eigen leerproces.

Ook andere scholen hebben

inmiddels gekozen voor een

 fundamenteel herontwerp van

het onderwijs. Daarnaast zijn er

scholen die de keuze maken om

het onderwijs minder ingrijpend

te veranderen. Zij starten met

het invoeren van elementen van

dit nieuwe onderwijskundig

 concept binnen hun bestaande

onderwijs.

Cees de Wit

7

Postbus 482

5201 AL ’s-Hertogenbosch

Visie en praktijk op Wittering.nl

Educatief partnerschap
tussen ouders en school
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