
 
 

School-ouderovereenkomst  

IKC Het Festival 

 

Integraal  Kindcentrum  Het Festival (IKC) hanteert de volgende definitie van ouderbetrokkenheid en 

ouderparticipatie:  

Onder ouderbetrokkenheid wordt verstaan: 
-  de betrokkenheid van ouders bij de opvoeding en het onderwijs van hun eigen   
   kind, thuis en op school. 
- Ouderparticipatie is gedefinieerd als actieve deelname van ouders aan activiteiten  
  op school.     

 
We stellen ons het volgende ten doel :  
- “Ouders communiceren open naar de leerkracht over hoe het kind zich voelt en gedraagt." 
-  “Ouders stimuleren het kind om zich te houden aan de afspraken op de school, de lesstof op te nemen                                                                                                
     en indien gevraagd huiswerk te maken. 
-  “Ouders worden actief betrokken bij het IKC ." 
 

De tien  afspraken van ouderbetrokkenheid voor IKC Het Festival 

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

gedraagt.” 

1. Ouders en leerkrachten communiceren op voet van gelijkwaardigheid. 

2. Het IKC en haar medewerkers zijn toegankelijk voor ouders. 

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

Ouders -> Kind: 
 “Ouders stimuleren het kind om zich te houden aan de pedagogische visie van het IKC, de lesstof op te                                                         
  nemen en huiswerk voor te bereiden.”      
                                                              

4. Ouders zijn goed geïnformeerd over het  onderwijskundig aanbod en  de planning. 

5. Ouders zijn goed geïnformeerd over de pedagogische visie van het IKC  (Kracht van 8). 

6. Ouders worden goed en op tijd geïnformeerd over en betrokken  bij  achterstand of voorsprong van 

het kind. 

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

Leerkrachten -> Ouders: 
 “Ouders worden actief betrokken bij het IKC." 
 

8. Er is een sfeer van openheid en uitwisseling van informatie op het IKC 

9. De directie informeert de ouders over veranderingen op het IKC. 

10. De deskundigheid van ouders wordt benut bij het opstellen van beleid of het maken en uitvoeren 

van plannen. 



 
 

 

Wat kunnen ouders van het IKC verwachten? 

- Het team doet er al het mogelijke aan om ervoor te zorgen dat kinderen zich veilig voelen op het 

IKC. 

- Het team van het IKC  doet er al het mogelijke aan om kwalitatief goed onderwijs en opvang aan te 

bieden. 

- Het team zorgt dat kinderen en ouders zich op het IKC veilig en gerespecteerd voelen. De 

uitgangspunten van de Kracht van 8 zijn hierin leidend. De school beschikt eveneens over een 

pestprotocol. 

- Via de schoolgids/website van het IKC maken wij duidelijk hoe leerkrachten en de directie te 

bereiken zijn. 

- Het onderwijsteam besteedt extra ondersteuning aan leerlingen die moeite hebben met de leerstof 

en aan leerlingen die juist meer aankunnen. 

- In het geval dat er ondanks de verleende extra ondersteuning aan leerlingen geen of onvoldoende 

vorderingen plaatsvinden, kan het IKC , na overleg met  de ouders,  externe hulp aanvragen. 

Waar zorgt het IKC- onderwijs  voor? 

- Een jaarlijkse aanpassing van de schoolgids/website en  een maandelijkse nieuwsbrief. 

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

- Ontwikkelingsgesprekken, 3 x per jaar, waarbij het kind aanwezig is. 

- Een ouderbezoek op aanvraag van de ouders of op verzoek van de leerkracht. 

- Twee keer per jaar een thema- avond en tweejaarlijks een schoolvragenlijst. 

- Telefonisch contact als daar aanleiding voor is. 

Wat kan het IKC van de ouders verwachten? 

- De ouders zorgen ervoor dat de kinderen op tijd op het IKC aanwezig zijn en dat de leerplichtwet 

wordt nageleefd. 

- De ouders tonen betrokkenheid bij het IKC en zijn aanwezig op informatieavonden, ouderavonden 

en bij ontwikkelingsgesprekken. 

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

- De ouders tonen zich bereid om mee te helpen bij allerlei activiteiten bv. decogroep. 

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

vorderingen plaatsvinden, overleggen school en ouders  met het inschakelen van externe hulp, 

bijvoorbeeld in de vorm van een onderzoek. 

Vaststelling, ondertekening en publicatie. 

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

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

kinderopvang en door de directie. 

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

aanmeldingsformulier meegegeven aan nieuwe ouders.  

 


