
 

28 januari 2020 
 

Terugkoppeling brainstormavond ouderbetrokkenheid 
 
Aanwezig: 9 ouder (8 ouders uit groep 1, 1 ouder uit groep 2/5), Suzanne Bisschop (groepsleerkracht 
3-5), Joyce Spies (groepsleerkracht 1-2), Monique Sluimers (clustermanager kinderopvang) en 
Annemieke Veeneman (directeur). 
 

Dinsdag 21 januari hebben we een eerste 
brainstormavond met ouders 
georganiseerd. Hierbij waren 9 ouders en 4 
teamleden aanwezig. 3 van deze ouders 
nemen naast onderwijs ook buitenschoolse 
opvang af. Samen hebben we gesproken 
over de vraag: ‘Waar denk je aan bij 
ouderbetrokkenheid?’. Zie foto hiernaast. 
 
Vervolgens hebben we in twee groepen 
nagedacht over de vraag: ‘Hoe kunnen we 
dit vertalen binnen onze doelen?’:  
 
Pedagogisch doel 
Ouders en professionals werken samen in 
de opvoeding, begeleiding en ontwikkeling 
van hun kind binnen kindcentrum 
Leeuwesteyn. 
 
Organisatorisch doel 
Ouders helpen en werken mee en leveren 
een belangrijke bijdrage aan het reilen en 
zeilen van het kindcentrum 
 
Democratisch doel 
Ouders praten, denken en beslissen 

informeel en formeel mee over de opvang en het onderwijs binnen kindcentrum Leeuwesteyn. 
 
We nemen de volgende punten mee in onze ontwikkeling: 
  

- Het organiseren van themabijeenkomsten voor en door ouders (inspiratie rondom 
opvoeding en ontwikkeling). Ouders geven graag input over onderwerpen. 

- Doorgaande lijn KDV, school en BSO wordt als voordeel gezien, met goede afstemming 
tussen de professionals. Gezamenlijke activiteiten zijn zichtbaar en merkbaar voor ouders. 
Thema-afstemming school en BSO in ontwikkeling. 

- Ouders adviseren nieuwe vormen te zoeken om ouders mee te laten denken, bijvoorbeeld 
een vragenlijst via google form of statafels bij de uitgang waar ouders langslopen en iets op 
kunnen schrijven. Er is een behoefte om kort en snel mee te denken over thema’s (bv world 
cafe model), bijvoorbeeld over de besteding van de ouderbijdrage. 

- Veel ouders zien voordelen in het benoemen van een klassenouder/groepsouder. Een 
klassenouder is een schakel tussen de groepsleerkracht en de ouders in de groep. Het gaat 
hier met name om organisatorische taken.  
 

https://www.kcleeuwesteyn.nl/algemeen/oudersverzorgers/


 

 
- De huidige communicatie (de korte lijntjes en open houding van het team) wordt 

gewaardeerd. Ouders hopen dat we dit behouden als we groter groeien.  
- Ouders stelden vragen over de wijze van communiceren via social schools (ouderapp binnen 

het onderwijs), zoals: Is het gepast om hier persoonlijke berichten te plaatsen? Of liever via 
de mail of mondeling? Het team krijgt het advies hier vooraf duidelijk over te zijn. Dit nemen 
wij mee in ons communicatieplan. 

- De nieuwsflits van de basisschool (binnen social schools) en de nieuwsbrief van het 
kindcentrum (via de mail en website) worden als positief ervaren. Ouders geven aan graag op 
de hoogte te worden gehouden van de ontwikkeling van de nieuwbouw. Dit nemen wij mee: 
zodra er meer over bekend is wordt dit vermeld in de nieuwsbrief en op onze website. 

- De kernwaarden zijn voor ouders goed zichtbaar in ons handelen en aanbod. Mooie 
vervolgstap is een vertaling te maken naar kindertaal (dus ipv ‘verbinding’ bijvoorbeeld 
‘samen’). Dit is een mooi aandachtspunt voor team de komende tijd. Het komt namelijk ook 
terug in het kind portfolio. Ook is een tip binnen de ouderenquête (febr/mrt 2020) ouders te 
bevragen over zichtbaarheid van de kernwaarden. 

 
Tot slot nog dit:  
Er bestaat wetgeving rondom ouderbetrokkenheid. Een school is verplicht een MR 
(medezeggenschapsraad) aan te stellen en binnen de opvang is dit de OC (oudercommissie).  
Wij gaan als kindcentrum - samen met ouders - onderzoeken waar deze inspraakorganen in elkaar 
kunnen worden geschoven en waar dit (nog) niet mogelijk is. Lijkt u het leuk om hierover mee te 
denken? Laat dit dan weten aan Annemieke Veeneman (onderwijs) of Monique Sluimers (opvang).  
 
Vragen na het lezen? Kom gerust bij ons langs of stuur een mailtje: info@kcleeuwesteyn.nl.  
 
Wij willen alle ouders die aanwezig waren en mee hebben gedacht bedanken voor hun bijdrage! 
 
 
Vriendelijke groet, 
Namens het team, 
Monique Sluimers & Annemieke Veeneman 
Managementteam Kindcentrum Leeuwesteyn 
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