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Draaiboek De Indische Buurtschool: 

Ouderbetrokkenheid & Pedagogische kwaliteit 

2018-2019 

Op welke manieren betrekken wij onze ouders 

 bij de Pedagogische Kwaliteit van onze school? 
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Verantwoording 
 

Het draaiboek ouderbetrokkenheid en pedagogische kwaliteit 

Hier staan alle activiteiten die de school doet om de ouderbetrokkenheid en pedagogische kwaliteit te verhogen. Ook kunt 

u hierin lezen waarom de school doet wat ze doet. Dit draaiboek is een levend document om ouders, betrokkenen, 

collega’s en geïnteresseerden mee te nemen in ‘het verhaal’ van de Indische buurtschool. 

In het draaiboek is enerzijds het beleid vastgelegd, gemotiveerd en zichtbaar voor iedereen. Door de vorm is het 

draaiboek zo flexibel dat aanpassingen, n.a.v. ervaringen van alle betrokkenen en andere ontwikkelingen, makkelijk 

kunnen worden aangebracht. Het werken met een draaiboek past beter bij De Indische Buurtschool, dan een stapeltje 

beleidsstukken. 

De visie van de school is te vinden in schooldocumenten en formulieren, studentonderzoeken, de website van de school 
en de Facebook-community van ouders van De Indische Buurtschool . Waar mogelijk wordt verwezen naar deze 
bronnen. 
 
Bij ouderbetrokkenheid (OB) hanteren we de indeling uit “Samenwerken aan leren en opvoeden” (Oostdam & De Vries, 
2014).  Zij noemen drie vormen van samenwerking tussen ouders en school: 
-Formele samenwerking  
-Educatieve samenwerking (pedagogisch en/of didactisch) 
-Maatschappelijke samenwerking  
 
Bij pedagogische kwaliteit (PK) hanteren we de indeling van de vijf pijlers uit de pedagogische visie van de programma 
voor sociale competentie en burgerschap “De Vreedzame school” en De Vreedzame Wijk” (Stichting Vreedzaam & CED 
groep, 2016). Deze zijn:  
Pijler 1. Overleg, menings- en besluitvorming 
Pijler 2. Omgaan met verschillen  
Pijler 3. Verantwoordelijkheid voor de gemeenschap 
Pijler 4. Open staan voor verschillen 
Pijler 5. Democratische geletterdheid 
 
De focus van dit draaiboek ligt op de samenwerking van ouders en school in leren en opvoeden van de kinderen en het 
verbinden van de verschillende leefwerelden van de kinderen. De pijlers ondersteunen de pedagogische driehoek 
leerkracht-kind-ouder. Daarnaast geeft het draaiboek meer achtergrondinformatie over wat wij doen en waarom we het zo 
doen.   
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Niet opgenomen in dit draaiboek zijn hand- en spandiensten van ouders bij vieringen of educatieve uitstapjes, 
vergaderingen uit de formele samenwerking met ouders (Ouderraad, MR e.d.), informele maatschappelijke samenwerking 
(vadervoetbal,  avondvierdaagse e.d.) en pedagogisch-didactische activiteiten uit bijvoorbeeld de Vreedzame School, 
methoden of talentprojecten (Kinderboekenweek, tutorlezen, bliksemstages, voorleesontbijt, klassiek rondom de klas e.d.). 
 
De bronnen: 
 
Oostdam, R., & De Vries, P. (2014). Samenwerken aan leren en opvoeden. Basisboek over ouders en school. Bussum: Coutinho. 

Pauw, L. (2013). Operationalisatie vijf pijlers democratisch burgerschap. Gedrukt door Scan Laser te Hoorn. 

Stichting Vreedzaam, & CED groep. (2016).  

Pedagogische visie. Opgehaald van De Vreedzame school en wijk: http://www.devreedzameschool.nl/wat-is-dvs/pedagogische-visie-1  

JP-Coenschool-Community-271757762862621/ 
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Weeknummer 
uit 
jaarkalender 
 

Activiteit:  
Wie, wat, waar en hoe. 

Achtergrond en doel van de activiteit. 
(Ouderbetrokkenheid=OB) 
(Pedagogische Kwaliteit=PK) 

Week 1 
 
De 1e 
schooldag 
 

De startgesprekken. 
Het startgesprek is bedoeld om meteen 
vanaf het begin te bouwen aan contact, 
vertrouwen en verbondenheid tussen 
school, ouder en kind. De ouder en het 
kind hebben na het gesprek een 
positief gevoel, voelen zich gehoord, 
welkom en serieus genomen. Er 
worden verwachtingen uitgesproken: 
hoe kan het kind het beste worden 
geholpen, ondersteund. Wat vindt het 
kind daar zelf van. Wat kan en wil een 
ouder thuis doen om het kind te 
helpen.  Belangrijk voor het kind is de 
ervaring dat school en ouder op één lijn 
zitten en er samen zijn, samen een 
weg zoeken, voor de ondersteuning 
van het kind. 
De hele dag staat in het teken van 
gesprekken met ouders (en hun 
kinderen) 
De ouders hebben de uitnodigingen 
voor de zomervakantie ontvangen 
tijdens het laatste rapportgesprek. De 
nieuwe ouders zijn door de 
administratie uitgenodigd. 

OB Formele samenwerking en educatieve samenwerking + 
PK Pijler 4 Openstaan voor verschillen  
 
“Een veilig schoolklimaat creëren op basis van respect voor 
diversiteit” 
 

Del moet zijn: 

 Ontmoeten van ouders van leerlingen van je klas in 
het nieuwe schooljaar. 

 Ouders bewust maken van wat er dit jaar gebeurt en 
wederzijdse verwachtingen uitspreken 

 Afspraken maken m.b.t. de ontwikkeling van het kind 

 Kinderen en de thuissituatie leren kennen 

 Vanaf het begin bouwen aan contact, vertrouwen en 
verbondenheid tussen school, ouder en kind. 

 Bevordering van de veiligheid tussen ouders en 
school. 

 Kinderen ook uitnodigen voor het gesprek 
 

 

 De schoolkalender 
De ouders ontvangen in de eerste 
weken van het schooljaar de 
schoolkalender. Daarin staan alle 

OB Formele samenwerking. 
 
Ouders informeren en betrekken bij de activiteiten van de 
school  
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Weeknummer 
uit 
jaarkalender 
 

Activiteit:  
Wie, wat, waar en hoe. 

Achtergrond en doel van de activiteit. 
(Ouderbetrokkenheid=OB) 
(Pedagogische Kwaliteit=PK) 

activiteiten voor het hele jaar voor de 
kinderen en de ouders (projecten, 
rapportgesprekken, openbare lessen 
voor ouders, ouderbijeenkomsten, 
feesten en vakanties enz.) 
De schoolkalender staat ook op de site 
van de school. 
 

 De nieuwsbrief 
Aan het begin van elke maand wordt 
een nieuwsbrief gemaakt. 
In de nieuwsbrief worden informatie en 
alle activiteiten (voor kinderen en 
ouders) gemeld zoals: projecten, 
informatiebijeenkomsten voor de 
ouders, uitstapjes van de kinderen, 
recente informatie voor wat betreft de 
ontwikkeling 
van het team, buurt of school. De 
nieuwsbrief wordt rondgemaild 
naar de ouders en staat ook op de 
website van de school: 
 
http://www.deindischebuurtschool.nl 
 

OB Formele samenwerking. 
 
Ouders informeren en betrekken bij de activiteiten van de 
school 

 
 
 
 

De Vreedzame school 
Onze school volgt al jaren het 
programma van De Vreedzame 
School. Dit programma beschouwt de 
klas en de school als een 
leefgemeenschap waarin kinderen zich 
gehoord en gezien voelen. Kinderen 

PK Pijler 3 Verantwoordelijkheid voor de gemeenschap. De 
(nieuwe) klas en school als leefgemeenschap vorm geven.  
 
Het programma bevordert de sociale competentie en het 
maatschappelijk burgerschap en geeft kinderen een eigen 
stem.  
 



6 
 

Weeknummer 
uit 
jaarkalender 
 

Activiteit:  
Wie, wat, waar en hoe. 

Achtergrond en doel van de activiteit. 
(Ouderbetrokkenheid=OB) 
(Pedagogische Kwaliteit=PK) 

leren samen beslissingen te nemen, 
zich verantwoordelijk te voelen en 
conflicten op te lossen.  
Wekelijks worden er Vreedzame 
School lessen gegeven.  
Kinderen van de bovenbouw zijn 
bovendien betrokken bij de Vreedzame 
Wijk in de KRIB (kinderraad Indische 
buurt). 

Pedagogische visie van De Vreedzame school 
De Vreedzame School wil kinderen opvoeden tot 
verantwoordelijke en actieve leden van de gemeenschap. 
Daartoe beschouwen we de klas en de school als 
oefenplaats. Kinderen leren dat zij deel uitmaken van de 
gemeenschap die de klas en school vormt en leren daar een 
bijdrage aan te leveren. Ze leren oog en oor te hebben voor 
anderen, zich verantwoordelijk te voelen voor het algemeen 
belang: initiatiefrijk, zorgzaam en betrokken 
Meer informatie treft u op de site: 
https://vreedzaam.net/info/wat-is-de-vreedzame-school 
 

 
 

Feesten: 
Naast de traditionele viering van 
Sinterklaas en het houden van de 
Kerstmaaltijd in de laatste week van 
het jaar, vieren wij ook het jaarlijkse 
Kinderfeest. 
 
We hebben vele jaren gezamenlijk de 
“Iftarmaaltijd” genuttigd. De laatste 
jaren valt 
de Ramadan in de zomer. Vandaar dat 
wij de “Iftar” maaltijd niet op school 
zullen gebruiken; dat zou immers veel 
te laat worden.  
 
Kerst vieren we met alle ouders en 
kinderen. 
De kinderen in de klas met hun 
leerkrachten en de ouders bij elkaar in 
de gymzaal of de aula. 

PK Pijler 4 Openstaan voor verschillen. 
Operationalisatie vijf pijlers Democratisch burgerschap 
Vreedzame School. 
 
Het vieren van feesten komt tegemoet aan ons gevoel van 
gezamenlijkheid, gezelligheid en respect hebben voor 
elkaar. 
 
Met onze specifieke schoolbevolking willen wij ook tegemoet 
komen aan wat leeft bij kinderen en ouders. 
 
Met nadruk stellen wij dat het Kerstfeest en de “Iftar” 
maaltijd tijdens de Ramadan gaat om een traditie en niet om 
religie! 
 

Beleid Sinterklaasfeest op de Indische 
Buurtschool 

https://vreedzaam.net/info/wat-is-de-vreedzame-school
file:///C:/Users/Olga%20Roos/OneDrive%20-%20Stichting%20Samen%20Tussen%20Amstel%20en%20IJ/JPCoen%2016-17/Draaiboek%20OB-PK%20en%20documenten/Operationalisatie%205%20pijlers%20Democratisch%20Burgerschap%20Vreedzame%20School%20Pauw%202013.docx
file:///C:/Users/Olga%20Roos/OneDrive%20-%20Stichting%20Samen%20Tussen%20Amstel%20en%20IJ/JPCoen%2016-17/Draaiboek%20OB-PK%20en%20documenten/Operationalisatie%205%20pijlers%20Democratisch%20Burgerschap%20Vreedzame%20School%20Pauw%202013.docx
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Weeknummer 
uit 
jaarkalender 
 

Activiteit:  
Wie, wat, waar en hoe. 

Achtergrond en doel van de activiteit. 
(Ouderbetrokkenheid=OB) 
(Pedagogische Kwaliteit=PK) 

De Ouderraad organiseert een 
Kerstbijeenkomst voor alle ouders. 
 

 

Het uitgangspunt van ons Sinterklaasfeest is dat het voor 

iedereen een feestelijke gelegenheid moet zijn, die op geen 

enkele wijze door mensen als kwetsend kan worden ervaren. 

De Pieten mogen niet als discriminerend worden ervaren, en 

om deze reden gebruiken wij op school alleen roetveeg Pieten 

of gekleurde Pieten. Bij knutselen, versiering, liedjes, boekjes , 

werkjes etc word hier rekening mee gehouden. Wij maken 

gebruik van het nieuwe liedjesboek “Sinterklaasje, kom maar 
binnen met je Piet”, de sinterklaasliedjes van nu. 

Wederzijds begrip en respect vormen belangrijke 

uitgangspunten voor deze beslissing. Iedereen hoort erbij op 

de Indische Buurt School en wij maken ons Sinterklaasfeest tot 

een voor iedereen aantrekkelijke en te waarderen gelegenheid. 

 
De data van alle feesten worden elke jaar genoemd in de 
schoolKalender. 

 Algemene ouderavond  
 
Aan het begin van ieder schooljaar 
organiseert de school een 
informatieavond.  
We starten met een korte introductie. 
Daarna worden de ouders uitgenodigd 
voor een informatiemarkt met 
verschillende kraampjes over o.a. taal, 
rekenen, OR, MR, Talententent, ouders 
ontmoeten ouders en vindplaats. 
Tijdens deze avond vertellen de 

OB Formele samenwerking. 
 
Educatieve samenwerking en ouderbetrokkenheid 
 
Verantwoordelijkheid voor de gemeenschap 
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Weeknummer 
uit 
jaarkalender 
 

Activiteit:  
Wie, wat, waar en hoe. 

Achtergrond en doel van de activiteit. 
(Ouderbetrokkenheid=OB) 
(Pedagogische Kwaliteit=PK) 

leerkrachten in de groepen wat er in 
het komende schooljaar in de groep zal 
gaan plaatsvinden. Tevens krijgen de 
ouders te horen op welke manier en 
waarmee de kinderen zullen gaan 
werken. Ook algemene informatie 
wordt deze avond met de ouders 
gedeeld. Daarnaast worden in het 
schooljaar zelf regelmatig 
informatieavonden georganiseerd.  
 

 Spelinloop bij de kleuters. 
 
Bij de kleuters kunnen de ouders elke 
ochtend de spelinloop bezoeken. Het is 
de bedoeling dat zij met hun kind  
spelen en kennismaken met de 
materialen uit de kleutergroepen. Bij 
elk nieuw thema van Piramide krijgen 
de ouders een boekje, zodat zij op de 
hoogte blijven van de lessen en de 
activiteiten die de kinderen volgen. 
 

OB. Educatieve samenwerking.  
 

 Contact te houden met de leerkracht en de andere 
ouders. 
 

 Kennismaken met de materialen uit de 
kleutergroepen 

 

 Betrokken bij de ontwikkeling van hun kind 
 

 Op de hoogte blijven van de lessen en de activiteiten 
die de kinderen volgen 

 VVE en Ouderbetrokkenheid Partou 
 
Om ouders te infomeren over de 
ontwikkeling van hun kind, en de 
activiteiten op school, worden er op de 
voorschool en de kleutergroepen ieder 
seizoen Samen Spelen/momenten 
georganiseerd. Deze momenten vinden 

OB. Educatieve samenwerking en ouderbetrokkenheid 
  
 
Het doel van deze activiteiten is dat ouders meer leren over 
hoe zij hun kind kunnen ondersteunen in hun schoolse 
vaardigeden en hen te betrekken bij de activiteiten van 
school. Hierdoor worden de leerprestaties van kinderen 
vergroot en is er een betere samenwerking tussen ouders 
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Weeknummer 
uit 
jaarkalender 
 

Activiteit:  
Wie, wat, waar en hoe. 

Achtergrond en doel van de activiteit. 
(Ouderbetrokkenheid=OB) 
(Pedagogische Kwaliteit=PK) 

plaats in de klas of de peutergroep. De 
ouders krijgen dan de gelegenheid om 
samen met hun kind een activiteit te 
doen aan de hand van het thema van 
de groep. Na de activiteit gaan de 
ouders mee naar de Ouderkamer. Hier 
krijgen de ouders informatie over het 
thema van de (voor)school en wat ze 
thuis kunnen doen om hun kind te 
ondersteunen in zijn of haar 
ontwikkeling en schoolse 
vaardigheden. Ouders kunnen 
onderling ervaringen uitwisselen en tips 
met elkaar delen. 
Tevens word er 3 keer per jaar een 
workshop georganiseerd over 
ontwikkelingsstimulering, bijvoorbeeld 
over ´Zelfstandigheid bij kinderen´ , 
`taalontwikkeling´ of ´concentratie 
stimuleren´. 
 

en school. 
 

 
 

De week tegen het pesten   
 
Het begin van het schooljaar is hét 
moment om te werken aan een 
gezellige en veilige groep. 

De leraar speelt een grote rol in het 
realiseren van een prettige groep en 
veilige klas voor iedereen. Leraar zijn 
betekent zoveel meer dan alleen het 
overdragen van kennis aan leerlingen. 

PK Pijler 3 Verantwoordelijkheid voor de gemeenschap. 
http://www.weektegenpesten.com/ 
 
Goede start 

Door mee te doen aan de Week Tegen Pesten maken 
scholen aan het begin van het schooljaar een goede start in 
het werken aan een fijne en veilige school. Het voorkomen 
en aanpakken van pesten vraagt het hele jaar door 
aandacht en heeft het meeste kans van slagen als de 

http://www.weektegenpesten.com/
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Weeknummer 
uit 
jaarkalender 
 

Activiteit:  
Wie, wat, waar en hoe. 

Achtergrond en doel van de activiteit. 
(Ouderbetrokkenheid=OB) 
(Pedagogische Kwaliteit=PK) 

Naast rekenen, taal, en geschiedenis 
leer je ze ook hoe je met elkaar 
omgaat. Welk gedrag wel en niet 
toelaatbaar is. En wat het betekent om 
onderdeel te zijn van een groep én een 
burger in een samenleving.  

 

leerlingen, ouders en collega’s daarbij betrokken worden. 

“Uit onderzoek van de Rijksuniversiteit Groningen blijkt dat 
interventies bij pesten het meest effectief zijn als ze in 
samenwerking met ouders gebeuren.” 
Zie pestprotocol bij de directie. 
 

 
 

Hoedjesdag  
 
De kinderen en de leerkrachten worden 
uitgenodigd om een speciale hoed te 
dragen op die dag.  
De kinderen kijken samen met de 
leerkracht naar de rijtoer met de 
Gouden Koets. 
 

PK Pijler 5 Democratische geletterdheid.  
Burgerschap en cultuurbesef 
 
Naarmate de jaren vorderden, werd de hoed op Prinsjesdag 
steeds belangrijker. Naast de Rijksbegroting is er bijna net 
zoveel aandacht voor de Prinsjesdaghoeden in de media.  
Op deze manier worden de kinderen betrokken en komen ze 
in aanraking met de culturele traditie van Nederland. 
 

 
 

Coen is jarig (sinds 1913:) 
Een buurtfeest.  
 
Verschillende sportactiviteiten en 
gezonde traktaties worden geregeld / 
georganiseerd door de school en de 
Ouderraad. 
 

 
OB: zichtbaar in de buurt.  
 
Contact met de bewoners . 
Contact met instanties in de buurt.  

 Ouders ontmoeten ouders  
 
Met behulp van de ouders organiseert 

de school het project: “Ouders 

ontmoeten Ouders”. Deze “ouders 

ontmoeten ouders” avonden waarin er 

OB Maatschappelijke samenwerking + PK Pijler 3 

Verantwoordelijkheid voor de gemeenschap en 4 Openstaan 

voor verschillen.  

Ouders Ontmoeten Ouders. 

De school wil met dit project meer ouders van gemengde 
herkomst de volgende doelen bereiken: 
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Weeknummer 
uit 
jaarkalender 
 

Activiteit:  
Wie, wat, waar en hoe. 

Achtergrond en doel van de activiteit. 
(Ouderbetrokkenheid=OB) 
(Pedagogische Kwaliteit=PK) 

naast eten ook gesproken wordt over 

onderwerpen rondom opvoeding en 

ook verhalen uitgewisseld worden over 

de eigen kindertijd, blijken een mooie 

en gezellige manier om de 

verschillende ouders op school met 

elkaar in contact te brengen. 

Het project bestaat uit 5 of 6 

bijeenkomsten inclusief de slotavond 

waarin de ouders hun eigen verhaal op 

het podium vertellen aan het publiek. 

De slotavond is een avond met: heerlijk 

eten & gezellige ontmoetingen met 

bijzondere verhalen van ouders van de 

school. In samenwerking met Partou 

(Naschoolseopvang) wordt de opvang 

van de kinderen geregeld. 

 

 - het versterken van de relatie tussen ouder, kind en 
school en ouders onderling. 
 - ouderparticipatie en ouderbetrokkenheid vergroten 
 - het vergemakkelijken van het contact tussen ouders 
en school 
 - het versterken van het “wij gevoel” tussen alle 
ouders! 
De verhalen gaan namelijk voor een groot deel over henzelf, 
over hun kinderen, over hun plezier en hun problemen 
 
De verhalen van de eerste 10 jaar zijn verwerkt in het boek: 

'Coen vertelt'. Een boek met bijzondere en unieke verhalen, 

een boek met verhalen van de ouders van Coen en een 

boek met identiteit. Alle verhalen zijn voorgedragen op 

school door de ouders zelf tijdens het project 'Ouders 

ontmoeten Ouders'. 

 
 

Openbare lessen voor ouders 
 
Elk jaar kunnen de ouders twee keer 
een les bijwonen in de groep van hun 
kinderen, zodat zij een indruk krijgen 
van het lesprogramma. De data van 
deze openbare lessen worden in de 
schoolkalender en de nieuwsbrief 
vermeld.  
Alle groepen laten zien hoe ze werken 

OB. Educatieve samenwerking.  
  
Ouders betrekken bij het leerproces van hun kind. 
Dat vergt nauwe samenwerking tussen school, ouders en 
leerkrachten.  
 
Er worden twee openbare lessen per schooljaar 
georganiseerd voor alle groepen. 
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Weeknummer 
uit 
jaarkalender 
 

Activiteit:  
Wie, wat, waar en hoe. 

Achtergrond en doel van de activiteit. 
(Ouderbetrokkenheid=OB) 
(Pedagogische Kwaliteit=PK) 

in de praktijk. 
De ouders worden uitgenodigd via 
klasbord of per mail. 
 

 Rapport 
 
De ouders worden uitgenodigd voor 
een gesprek met de leerkracht over de 
vorderingen van hun kind. Het gesprek 
duurt 15 minuten. Blijkt dat de tijd niet 
voldoende is, dan kunnen de ouders 
altijd een extra afspraak maken. 
De rapporten worden altijd door de 
ouders persoonlijk opgehaald 
 

OB Formele en educatieve samenwerking 
 
De ouders worden geïnformeerd en betrokken bij de 
ontwikkelen van hun kinderen. 

 Informatiebijeenkomsten 
 
Er worden diverse 
informatiebijeenkomsten georganiseerd 
voor ouders over o.a. onderwijs, 
schoolkeuze, 

opvoedingsondersteuning. Maar ook 
over de scholenvergoeding, 
cultuurfonds, sportfonds en anderen 
voorzingen. 
 
De informatie wordt gegeven door de 
Ouder- en kind adviseur en /of de 
externe docenten.  
 

OB ouderbetrokkenheid 
 
De ouders informeren over de mogelijke voorzieningen   
 
 

 
 

Voorleesontbijt 
 

OB Maatschappelijke samenwerking en PK Pijler 3 
Verantwoordelijkheid voor de gemeenschap. 
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Weeknummer 
uit 
jaarkalender 
 

Activiteit:  
Wie, wat, waar en hoe. 

Achtergrond en doel van de activiteit. 
(Ouderbetrokkenheid=OB) 
(Pedagogische Kwaliteit=PK) 

 Verschillende externe gasten worden 
uitgenodigd om voor te lezen in de 
groep. 
(Ex)ouders, ex-leerlingen als leden van 
maatschappelijke organisaties binnen 
en buiten de buurt lezen voor aan 
kinderen van onze school.  
 
Een ouder regelt een gezond ontbijt 
voor alle kinderen en gasten op school. 

 
 
Voorlezen is een feest voor kinderen. Het prikkelt hun 
fantasie, ontwikkelt het taalgevoel en bezorgt hun veel 
plezier. Het voorleesontbijt heeft als doel het voorlezen aan  
kinderen te bevorderen. 

 Samen Indische Buurt Festival 
 
De school maakt van de gelegenheid 
gebruik om meer contact te houden 
met de buurt. 
Elke jaar wordt een kraampje ingericht 
door de school met allerlei folders en 
diverse spullen van de school . Er 
worden ook activiteiten georganiseerd 
door het team voor de geïnteresseerde 
kinderen van de buurt (programmeren, 
schminken etc,) 
 

OB Maatschappelijke samenwerking + PK De school als 
leefgemeenschap vormgeven 
 
De  is zichtbaar aanwezig in de buurt. “Vier de verschillen in 
onze Vreedzame Wijk”. 
 

In de laatste 
drie weken 
van het 
schooljaar. 

Ouderavond Formatie 
 
De ouders worden geïnformeerd over 
de formatie van het volgende 
schooljaar. 
 Ze krijgen ook de gelegenheid om 
hierover vragen te stellen erover. 
 

 
OB Formele en educatieve samenwerking 
De ouders weten welke groepen en welke leerkrachten er 
zijn voor het nieuwe schooljaar. 

Week  Wenmiddag nieuwe groepen PK Pijler 3 Verantwoordelijkheid voor de gemeenschap 
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Weeknummer 
uit 
jaarkalender 
 

Activiteit:  
Wie, wat, waar en hoe. 

Achtergrond en doel van de activiteit. 
(Ouderbetrokkenheid=OB) 
(Pedagogische Kwaliteit=PK) 

  
De kinderen gaan op bezoek bij de 
nieuwe juf / meester. 
 
 
 

 
De kinderen kunnen kennismaken met hun nieuwe groep en 
/of leerkracht 

 


