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Inleiding 

In deze handleiding wordt verslag gedaan van de uitgangspunten, opzet en uitwerking van de manier 
van werken binnen het project “Thuis in school”. Een samenwerking tussen verschillende partners 
waaronder de VU Amsterdam, Verwey Jonkerinstituut en de Activiteit. 

Deze handleiding is bedoeld voor alle scholen, die interesse hebben in het opstarten van een 
Schoolleergemeenschap. Een schoolleergemeenschap is een manier om Educatief partnerschap 
tussen ouders en leerkrachten vorm te geven. In kleine groep in gesprek over de eigen kinderen,  
reflecteren op elkaars praktijken en de huidige manier van communiceren tussen ouders en school. 
Dat is de basis van het project Thuis in school.  

Aan dit project hebben de volgende scholen deelgenomen; de Anne Franksschool, de Polstok, de 
Admiraal, de Einstein, de Rielanden en de St. Jan. 

Aanleiding voor dit project was de vraag vanuit de deelnemende scholen naar het verbeteren van de 
communicatie tussen de ouders en de school met als doel  de ontwikkelkansen van kinderen te 
verbeteren.  

Uitspraken:  

We doen van alles om te zorgen voor een goede communicatie met ouders. Toch ervaren we dat we 
niet alle ouders bereiken en dat het lastig is om te komen tot een samenwerking met ouders waarin 
de ontwikkeling van het kind centraal staat.  

We hebben ouders die heel betrokken zijn bij de school en alles wat daar gebeurt, maar we hebben 
geen zicht op de manier waarop ouders betrokken zijn bij de ontwikkeling van hun kind thuis en waar 
er kansen liggen om dit zowel vanuit school als thuis te stimuleren. 

We vragen ons af hoe we op een gelijkwaardige manier met ouders in gesprek kunnen gaan over wat 
belangrijk is voor de ontwikkeling van de kinderen.  

Niet alleen de vraag van de scholen, maar ook inzichten vanuit recent literatuuronderzoek (Bernier 
e.a. 2010, 2012) onderstrepen het belang van een goede communicatie tussen thuis en school en 
vooral het samen in gesprek gaan over de manier waarop zowel school als thuis de ontwikkeling van 
kinderen kan stimuleren.  

Uitspraak:  

Eigenlijk moeten we heel concreet met een klein groepje ouders in gesprek over onderwerpen die van 
belang zijn voor de ontwikkeling van het kind. Dan krijgen we zicht op hoe wij als leerkrachten deze 
gesprekken met ouders het best kunnen voeren. Daarnaast kunnen we kijken op welke manier we 
deze manier van in gesprek gaan in onze gesprekscyclus kunnen opnemen.   



   
 

We horen vaak wat ouders willen dat wij als school doen voor hun kind. Maar wat doen ouders thuis 
al met kinderen wat zij belangrijk vinden voor de ontwikkeling en hoe kunnen we dat op elkaar 
afstemmen. 

Alle ouders willen het best voor hun kind,  maar niet altijd is duidelijk wat ouders daaronder verstaan, 
op welke manier zij hier thuis aan werken en hoe school hierop kan aansluiten.  

In het project Thuis in school gaan ouders en leerkrachten met elkaar in gesprek over wat zij 
belangrijk vinden voor de ontwikkeling van de kinderen. Dit gebeurt door het starten van een 
schoolleergemeenschap waarin een leerkracht met ongeveer twee ouders die hij/zij zelf uitnodigt 
ongeveer 5 maal bij elkaar komen. Deze schoolleergemeenschap heeft drie belangrijke bedoelingen: 
 

1. Elkaar leren kennen – verwachtingen delen  
In de basis willen we er voor zorgen dat ouders en leerkrachten elkaar leren kennen, wat zijn hun 
ervaringen, doelen en verwachtingen van bepaalde gespreksmomenten. Hoe zorgen we dat de 
communicatie goed verloopt?  
 

2. Kinderen leren kennen – elkaar informeren over de ontwikkeling van de kinderen 
Hoe kunnen we een gespreksmoment optimaliseren zodat we het kunnen gebruiken om de kinderen 
te leren kennen (voor de ouders om meer te weten te komen over het kind in de schoolomgeving en 
voor de leerkracht om meer te weten te komen over het kind in de thuissituatie) en elkaar te 
informeren over de ontwikkeling van de kinderen.  

 
3. Kinderen ondersteunen -  in het leren thuis en op school  

Hoe kunnen we een gespreksmoment optimaliseren zodat we kennis over de ontwikkeling van het 
kind thuis en op school en eventueel zaken die hier op van invloed zijn gebruiken om samen te 
werken in de ondersteuning van het kind bij het leren. 
 

We kiezen voor de opzet van een Schoolleergemeenschap om ouders en leerkrachten op een 
gelijkwaardige manier te laten samenwerken. De samenwerking is gericht op het stimuleren van de 
ontwikkeling van de kinderen zowel thuis als op school. Dat vraagt van beide partijen om heel 
expliciet te zijn in wat zij belangrijk vinden voor kinderen, op welke manier ze dat doen en hoe ze de 
verbinding tussen thuis en school zien. Het doel van de samenwerking is om te komen tot “Educatief 
partnerschap”.  

Literatuuronderzoek (Bakker e.a. 2013) laat het belang zien van betrokkenheid van ouders bij school 
als het gaat om de ontwikkeling van kinderen op zowel sociaal emotioneel als cognitief vlak. Het gaat 
daarbij vooral om thuisbetrokkenheid, dat wil zeggen de manier waarop ouders thuis betrokken zijn 
bij de ontwikkeling van hun kind.  

 

 



   
 

Opbrengsten van het werken met een SLG rondom Educatief partnerschap; 

Uitspraken ouders: 
- Je krijgt een meer gelijkwaardige relatie met elkaar. Je spreekt  elkaar nu makkelijker aan op 

leuke dingen. Daarmee heb je een ingang om met elkaar in gesprek te blijven. 
- Je mag meedenken. 
- Het zorgt ook voor leuk contact tussen ouders. 
- Je wordt je bewust van de invloed die jouw acties hebben op je kind en op de leerkracht en 

andere ouders. 
- School en thuis gaan meer  op elkaar aansluiten. 

 
Uitspraken leerkrachten: 

- Je leert elkaar kennen. 
- Je kunt je makkelijker inleven in de ouder. 
- Je krijgt direct feedback op wat er speelt, wat je doet en wat je organiseert. 
- Je krijgt ook positieve feedback. 

 
Uitspraken over wat dit betekent voor de school? 

- Ouders meer meedenken. 
- Dat het ook goed past in de middenbouw. 
- Een besef dat kinderen loyaliteit hebben naar de ouders en naar school.  
- Elkaar ontmoeten en respecteren is belangrijk. Dit geef je door aan je kinderen. 
- Het is belangrijk om elkaar te ontmoeten en praktijken te delen. Elkaar aan het denken zetten 

en  feedback krijgen.  
 

• Schoolspecifiek gespreksmodel die de communicatie tussen ouders en leerkrachten door het 
jaar heen vastlegt.   

• Nieuwe voorstellen/aanvullingen op bestaande gespreksmodellen zoals nieuw intake 
formulier, nieuwe opzet voor kennismaking, nieuwe vorm van nieuwsbrief, info over te 
gebruiken communicatiekanalen (geen mail, wel brief op de deur), waardoor deze beter 
verankerd worden.  

• Een werkwijze voor leerkrachten waarbij op informele, gelijkwaardige manier in gesprek 
gegaan wordt met ouders.  

 

De titel van het project; Thuis in school, geeft aan waar het om gaat; hoe zorgen we ervoor dat 
ouders zich thuis voelen in school. Hoe bereiken we ouders en raken we echt met elkaar in gesprek 
over het kind. Hoe komen we achter elkaars verwachtingen en ideeën over wat belangrijk is voor de 
ontwikkeling van kinderen. Het kind is thuis in school als het ervaart dat thuis en school ieder op zijn 
eigen manier het kind ondersteunt in zijn/haar ontwikkeling, maar ook samenwerkt om die 
ontwikkeling te stimuleren.   

  



   
 

 

Educatief partnerschap  

Wat zijn Educatieve partners en hoe wordt je dat? 

Wat verstaan we onder een educatief partnerschap? 
Door middel van hun opvoeding proberen ouders de ontwikkeling van hun kind te ondersteunen, 
leerkrachten doen dit door het kind op school les te geven. Zo spelen ze beiden een belangrijke rol in 
de ontwikkeling van een kind. Thuis en school zijn voor een kind de twee belangrijkste omgevingen. 
Wanneer ouders en leerkrachten met elkaar in gesprek gaan over hoe ze het kind ondersteunen bij 
het leren kunnen ze samen afstemmen hoe dit het beste te doen. Dit noemen we educatief 
partnerschap. Als educatieve partners kunnen ouders en leerkrachten samen het kind het beste 
ondersteunen en kan het kind zich nog beter ontwikkelen.  
 

Ouders en leerkrachten kunnen veel van elkaar leren.    
 

Casus: Koken thuis en in de huishoek 
Een moeder vertelde over dat ze het leuk vindt om thuis met haar kind te koken. Toen de leerkracht dit hoorde 
moest ze gelijk denken aan de huishoek. Het was haar opgevallen dat het kind al erg goed het doe-alsof-spel in 
de keuken kon structuren. Het kon zelfs andere kinderen al uitleggen wat je nodig had om te koken en in welke 

volgorde je dan dingen moest doen! 
 
Ouders weten van alles over hun kind vanuit hun eigen dagelijkse praktijk. Zij weten veel over de 
ontwikkeling van hun kind vanaf de geboorte en de interesses van hun kinderen. Zij hebben kennis 
van de omgeving waarin de kinderen opgroeien, wie en wat daarin belangrijk voor hen is, welke 
interesses en vaardigheden ze al hebben. Door deze kennis kunnen ouders de leerkrachten helpen 
hun kind beter te leren kennen en vertellen over wat zij denken dat hun kind nodig heeft en wat zij 
belangrijk vinden voor de ontwikkeling van hun kind. Uit onderzoek onder ouders blijkt dat alle 
ouders het beste met hun kinderen voor hebben. Belangrijk daarbij is om te weten te komen wat 
ouders als het beste voor hun kinderen zien. Communiceren is een belangrijke manier om daar 
achter te komen. 

Casus: Opruimen 
Een moeder gaf aan dat haar kind thuis niet opruimde. Ze dacht dat moeder dat wel deed. Moeder hoorde 

dat ze op school wel opruimde. Iedereen heeft daar met zijn/haar maatje een taakje. Toen gebruikte moeder 
dat voorbeeld ook voor thuis. Daar heb je als kind ook je taak. Nu ruimt haar dochter thuis meer op. 

 
Leerkrachten hebben vanuit hun professionele rol veel kennis in huis over wat belangrijk is voor de 
ontwikkeling van kinderen. Zij hebben naast pedagogische idealen veel kennis over de didactiek van 
het leren van kinderen. Leerkrachten willen kinderen helpen het optimale uit zichzelf te halen in de 
context van het leren op school. Leerkrachten kunnen ouders helpen de ontwikkeling van hun 
kinderen thuis te stimuleren door deze kennis te delen. Wanneer ouders en leerkrachten 



   
 

samenwerken kunnen kinderen beter presteren op school. We spreken over Educatief partnerschap 
als de samenwerking is gericht op de ontwikkeling van het kind zowel thuis als op school.  

In het educatief partnerschap spelen zowel ouders als leerkrachten dus een belangrijke rol. Ouders 
weten namelijk als best hoe hun thuissituatie eruit ziet en hoe het kind zich daar gedraagt. 
Leerkrachten kennen het kind in de schoolsituatie en weten hoe kinderen leren. Beiden zijn dus 
“expert” op hun eigen gebied. Tevens zijn zij ook de eindverantwoordelijke op dat punt. 
Leerkrachten zijn de eindverantwoordelijken voor hun lesgeven en ouders voor hun opvoeding. Het 
is belangrijk om op zo’n manier met elkaar te communiceren dat ieder zich veilig en gerespecteerd 
voelt en dat beiden controle ervaren over hun eigen situatie. 

Onder educatief partnerschap verstaan we dus: een wederzijdse betrokkenheid van ouders en 
leerkrachten waarin ze samen condities willen creëren waaronder kinderen zich optimaal kunnen 
ontwikkelen en leren; ouders thuis en leerkrachten op school. Daartoe gaan ze met elkaar in gesprek 
en werken ze zoveel mogelijk samen. Educatief partnerschap is ook geen einddoel waar je naartoe 
werkt, het is een basishouding waarin je een gezamenlijke gerichtheid hebt op de ontwikkeling van 
kinderen, ieder vanuit zijn eigen rol en mogelijkheden.   

Maar wat heeft een kind aan een educatief partnerschap? 

Jonge kinderen zijn er voortdurend op uit om nieuw dingen te leren en te ontdekken. Thuis en school 
zijn twee omgevingen waarin kinderen verschillende ervaringen op kunnen doen en verschillende 
verwachtingen tegen kunnen komen.  Thuis en school versterken elkaar en daarmee de ontwikkeling 
en het plezier van het kind. Soms kunnen de eisen en verwachtingen die thuis en school van het kind 
hebben te sterk van elkaar verschillen of wordt het kind niet voldoende ondersteund om deze te 
overbruggen. Het kind wordt dan heen te veel heen en weer geslingerd tussen wat thuis hoort en 
van het kind wordt verwacht en wat op school hoort en van het kind wordt verwacht. In dat geval is 
het kind vooral bezig met het proberen zich aan te passen aan de omgeving en wordt het kind 
belemmerd in zijn/haar ontwikkeling. Tevens blijkt uit onderzoek dat kinderen niet alleen op school 
leren, maar ook thuis. Wanneer ouders thuis helpen bij het leren kunnen kinderen beter presteren. 
Echter, ouders zijn (meestal) geen leerkrachten.  

Wanneer ouders en leerkrachten goed met elkaar communiceren kunnen ze de ondersteuning die ze 
het kind bieden optimaliseren. Zo kunnen ze ontdekken of er grote verschillen zijn die het kind moet 
overbruggen en deze wanneer nodig versmallen.  

Casus; stilzitten 

Een kind valt op school op, doordat het moeite heeft met stilzitten zowel in de kring als tijdens het 
spelen. Het kind loopt altijd door de hele ruimte, ziet alles en is snel afgeleid van het werkje dat het 
kind op dat moment gekozen heeft.  De leerkracht vraagt zich af of dit kind zich wel voldoende kan 
concentreren en betrokken is bij school.  

Thuis woont het kind samen met andere kinderen in een flat waarin alles gelijkvloers is en de ruimtes 
in open verbinding met elkaar staan. De kinderen lopen vrij door de ruimte en eten, spelen en praten 
zo met elkaar. De moeder ervaart haar kind als heel hulpvaardig en betrokken bij alles wat er gebeurt 
in huis. Hij weet haar altijd te vinden en te helpen op het moment dat het even nodig is. Ook al is hij 



   
 

op dat moment in een andere ruimte. De kinderen eten niet met elkaar samen aan tafel en hebben 
eigenlijk geen vaste momenten waarop ze op één plek moeten zijn. 

Twee verschillende werelden waarin het kind verschillende ervaringen maar ook verschillende 
eisen/verwachtingen tegen komt. In dit geval kan het kind er last van gaan krijgen als  de leerkracht 
onvoldoende kennis heeft van de thuissituatie en het gedrag dus als problematisch labelt en een 
achterstand in ontwikkeling constateert. Het kind wordt zo heen en weer geslingerd tussen 
verschillende verwachtingen.  

De ouder kan in verwarring raken door de interpretatie van het gedrag van het kind door de 
leerkracht als zij niet helder heeft hoe zeer de thuissituatie verschilt van de verwachtingen op school 
en wat dit van haar kind vraagt.  

Als leerkracht en ouder samen in gesprek gaan over wat zij belangrijk vinden rondom concentratie en 
aandacht/betrokkenheid kunnen zij samen de ontwikkelpunten van het kind ontdekken en met elkaar 
meedenken over hoe ze het kind daarbij kunnen ondersteunen. Voor de leerkracht kan dit betekenen 
dat zij het kind wat meer tijd en ondersteuning geeft om te leren stil te zitten in een kring. De ouder 
kan denken dat het op deze leeftijd wel een goed idee is om bijvoorbeeld samen aan tafel te eten, om 
zo de kinderen te leren langere tijd op één plek te blijven zitten.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 1. Model Educatief Partnerschap 

Het bovenstaande model laat zien, wat het voor een kind kan betekenen als de verschillen tussen 
thuis en school groot zijn. Het aanpassen aan de verschillende omstandigheden kan veel energie 
kosten en de ontwikkeling van het kind vertragen.  

Thuis 

Kind 

School School Thuis 

Kind 



   
 

Hoe wordt je educatief partners? 

Als educatief partner kijk je naar de hele omgeving van het kind. Je beseft je dat zowel thuis als 
school deel uit maken van de leefwereld van kinderen en dat kinderen gebaad zijn wanneer deze 
omgevingen  elkaar leren kennen, waarderen en samenwerken. Het uitwisselen van informatie over 
de thuissituatie en de praktijk op school, het delen van visies op onderwijs en de rolverdeling tussen 
ouders en leerkrachten, het opzoek gaan naar herkenningspunten in het verhaal/de praktijk van de 
ander en kijken waar je elkaar aan kunt vullen, kan helpen om de ondersteuning van het kind op 
elkaar af te stemmen. Zo zorg je ervoor dat thuis en school beter met elkaar worden verbonden.  
 
Om educatieve partners te worden is het allereerst nodig dat ouders en leerkrachten elkaar en 
elkaars praktijk leren kennen. Hierbij is wederkerigheid erg belangrijk. Dus vertel ouders niet alleen 
hoe de dagelijkse praktijk er in de klas uitziet. Maar vraag ook: Hoe ziet jullie gezinsleven er uit? Bijv. 
wat doen jullie graag met dit kind? Het is ook goed wanneer ouders en leerkrachten elkaars 
standpunten over opvoeding en onderwijs leren kennen. Vraag bijvoorbeeld aan ouders hoe ze 
denken ze over onderwijs en opvoeding? Waar komen die overtuigingen vandaan? Hoe zien ze hun 
eigen rol en wat verwachten ze van de ander? Geef vervolgens aan hoe jij dit als leerkracht ziet en ga 
samen op zoek naar herkenningspunten, zoals ideeën die jullie delen, activiteiten die jullie beiden 
graag met het kind ondernemen. Of punten waarop jullie elkaar aan kunnen vullen, zoals aandacht 
voor de Nederlandse cultuur op school en aandacht voor de thuiscultuur thuis. Tot slot kunnen 
ouders en leerkrachten ook samen afspraken maken over hoe het partnerschap er voor jullie uitziet. 
Je doorloopt dus eerst de volgende stappen: Leren kennen > herkenning/aanvulling > afspraken over 
ondersteuning kind.  
 
 Casus; pepernoten 

Een leerkracht is in gesprek met de vader van één van de kinderen uit haar klas. Op haar telefoon laat 
ze foto’s zien van het spel van kinderen met pepernoten. De pepernoten moeten van Piet eerlijk 
verdeeld worden over verschillende zakjes. De kinderen maken groepjes van de pepernoten en 
overleggen of dit zo eerlijk is. Ook tellen ze het aantal pepernoten in de zakjes. In het spel zijn ze druk 
bezig met rekenen en samenwerken. Diana (leerkracht): “Dat is wat wij belangrijk vinden voor de 
ontwikkeling van de kinderen.” Ramons vader is geïnteresseerd en reageert verbaasd: “Oh, daarom 
wilde Ramon laatst meedoen met de sommen van zijn broertje. Daarbij gebruikte hij de chocolaatjes 
uit de schaal en verdeelde die ook in groepjes. We vonden dat niet goed, want we waren met zijn 
broertje bezig, die heeft onze steun hard nodig. En bovendien is het niet de bedoeling dat hij zomaar 
aan die chocolaatjes komt. We dachten dat hij om aandacht vroeg, maar nu besef ik dat hij wilde 
samenwerken en de sommen wilde doen, net als op school.” Leerkracht Diana is ook enthousiast: 
“Wat bijzonder dat hij thuis verder is gegaan met wat er in de klas gebeurde.” Ze snapt dat dit met de 
chocolaatjes niet zo handig is, maar het verdelen en tellen kan natuurlijk met andere materialen. Ze 
denkt hardop mee en zegt “misschien kan het ook als je samen de tafel dekt en dan Ramon en zijn 
broertje zelfstandig samen het bestek laat verdelen over de borden. En er zijn vast nog meer 
manieren waarop jullie thuis met delen en verdelen kunnen oefenen”. Daarover denken ze samen 
verder. 
 
Op verschillende onderwerpen of ontwikkelpunten, kun je elkaars standpunten/praktijk op dit punt 
leren kennen, op zoek gaan naar  herkenningspunten en kijken hoe je elkaar aan kunt vullen, en tot 
slot samen afspraken maken over hoe ieder in de eigen situatie het kind het beste kan ondersteunen. 



   
 

Om tot een echt partnerschap te komen is het van belang dat ouders en leerkrachten open met 
elkaar communiceren en dat er sprake is van gelijkwaardigheid in de samenwerking en aandacht 
voor de verschillen tussen (groepen) ouders.  
 

Zo kunnen leerkrachten laten zien hoe zij op school werken aan de zelfstandigheid van kinderen. 
Ouders kunnen op basis daarvan ideeën krijgen over hoe dat thuis zou kunnen. Daarnaast kunnen 
ouders vertellen over interesses van kinderen thuis. School kan hierop inspelen door deze interesses 
een plek te geven in hun aanbod door de inrichting van een spelhoek of de keuze van boeken. Op die 
manier kunnen ouders en leerkrachten  samen het kind zo goed mogelijk ondersteunen. 

 

  



   
 

Wat is er nodig om een Educatief partnerschap werkbaar te maken? 
 

Sensitieve responsiviteit 

Om een goede samenwerking te bereiken is het allereerst van belang dat je op een prettige manier 
met elkaar communiceert. Als leerkracht kun je hieraan bijdragen door altijd te proberen sensitief en 
responsief te zijn. Dit betekent dat je alert bent voor de signalen (zoals onderliggende emoties of 
zorgen) van de ander, dat je die signalen herkent en juist interpreteert, hierop wilt en kunt reageren 
en dit vervolgens snel en adequaat doet.  

Wanneer je sensitief-responsief gedrag vertoont, ben je dus gevoelig (‘sensitief’) voor de signalen die 
de ander afgeeft. Dit kunnen emoties zoals blijheid of boosheid zijn, maar ook zorgen die ten 
grondslag liggen aan deze emoties of een bepaalde vraag. Het helpt je om altijd in gedachten te 
houden dat ieder het beste wil voor zijn kind (ook al ziet “het beste” er voor iedereen anders uit). 
Probeer voordat je reageert goed naar de ander te kijken, te luisteren en door te vragen. Zo kun je 
proberen de ander te begrijpen. Om te checken of je ander goed hebt begrepen kun je benoemen 
wat je ziet en vragen of dit klopt. Wanneer je een signaal goed hebt opgepikt is het vervolgens 
belangrijk om hier adequaat op te reageren (‘responsief’) door op de juiste manier in te spelen op de 
signalen die je van de ander krijgt.  

Hiermee laat je aan de ander merken dat je je betrokken voelt bij wat de ander doet, voelt en/of 
meemaakt, dat je dit begrijpt en/of accepteert of zelfs de ander hierin ondersteunt. Dit hoeft niet 
altijd te betekenen dat je het met de ander eens bent, maar je kunt wel laten merken dat je de 
gevoelens van de ander opvangt. De ander zal zich hierdoor gesteund en gerespecteerd voelen en 
weten dat hij/zij op je kan vertrouwen. Dit zal ten goede komen aan de motivatie van de ander om 
met jou samen te werken.  

Casus; Ochtendverhalen 

De leerkrachten en ouders gaan in gesprek over wat ze samen met hun kind graag ondernemen. De 
moeder vertelt over hoe ze haar dochter ’s ochtends meeneemt als ze gaat werken in de thuiszorg. De 
oude mensen vinden dat altijd heel gezellig, want het meisje heeft veel verhalen. De leerkracht 
herkent dit en vertelt dat het meisje ’s ochtends in de kring ook veel verhalen heeft over deze 
ontmoetingen. Ze merkt dat de ouder een beetje schrikt van deze reactie en vraagt; vind je het 
vervelend dat ze hierover in de klas vertelt? De moeder aarzelt een beetje, maar geeft dan aan dat ze 
het wel lastig vindt. Ze is bang dat het kind geen aansluiting heeft bij andere kinderen doordat het 
thuis in de ochtend zo anders gaat dan bij de meeste andere kinderen.   

 

Gelijkwaardigheid 

Ouders en leerkrachten hebben een verschillende rol in de ondersteuning van de ontwikkeling van 
een kind. Ouders ondersteunen hun kind thuis in de ontwikkeling, leerkrachten doen dit op school. 
Ouders zijn verantwoordelijk voor de opvoeding van hun kind, leerkrachten voor het onderwijs. 



   
 

Ouders zijn voornamelijk emotioneel betrokken bij hun kind, leerkrachten zijn dit voornamelijk op 
een professionele manier. Ouders en leerkrachten zijn in hun relatie dan ook geen gelijken. Echter, 
omdat ze beiden streven naar het zo goed mogelijk ondersteunen van de ontwikkeling van het kind 
kunnen ze binnen een educatief partnerschap wel gelijkwaardig zijn. Wanneer leerkrachten op een 
gelijkwaardige manier met ouders in gesprek gaan, voelen ouders zich beter in staat om hun kind te 
ondersteunen bij het leren. Dit draagt bij aan hun betrokkenheid bij het leren van het kind en hun 
betrokkenheid bij school. 
 
Als leerkracht kun je werken aan een gelijkwaardige relatie door op een open, evenwichtige en 
wederkerige manier met ouders in gesprek te gaan. Onder wederkerig verstaan we in dit geval dat 
het geen jij vertelt of doet, in principe ook door de ander naar jou gedaan kan worden. Wanneer jij 
vertelt over wat je belangrijk vindt voor de ontwikkeling van het kind, vraag dan ook altijd naar wat 
de ouder belangrijk vindt. Benoem in die gesprekken ook het belang van de gezamenlijke 
verantwoordelijkheid. Zo erken je ouders in de rol die zij hebben in de ontwikkeling van hun kind. 
Door ouders ook het gevoel te geven dat hun inbreng door jou wordt gewaardeerd, kun je de 
gelijkwaardigheid nog verder versterken. Tevens is het van belang om altijd het kind centraal te 
stellen in de communicatie en telkens te kijken hoe jullie (ouders en leerkrachten) beiden in de eigen 
praktijk kunnen bijdragen aan de ontwikkeling van dit kind. 

kt dat het erg belangrijk  

Casus; de sportdag 

De leerkrachten zijn ontevreden over de betrokkenheid van ouders bij algemene zaken zoals de 
sportdag. Er zijn veel te weinig ouders en ze geven aan de volgende keer de sportdag misschien niet 
te laten doorgaan. De ouders in de SLG geven aan dat ze de sportdag erg belangrijk vinden voor de 
kinderen. Ze geven alleen aan, dat ze niet duidelijk weten wat er van hen gevraagd wordt. Een mailtje 
werkt niet, dit wordt niet gelezen en laat ook niet zien wat dat precies voor hen betekent. De 
volgende Ideeën voor verbetering van betrokkenheid worden geformuleerd; 

- Bij ouders checken of het duidelijk is wat school van hen nodig heeft. 
- Aangeven wat de consequenties zijn van te weinig betrokkenheid 
- Visueel maken 

 

Voor de volgende sportdag betekent dit; er zijn ouders nodig voor de sportdag. Leerkrachten maken 
een poster waarop staat welke taken ouders op een sportdag kunnen/moeten doen. Zo wordt voor 
ouders duidelijk wat de school van hen nodig heeft. Op de poster kan ook een intekenlijst komen. 
Hierop moet staat hoeveel ouders de school minimaal nodig heeft om de activiteit door te laten gaan. 
Ouders kunnen zo goed zien wanneer de activiteit niet door kan gaan als zich te weinig ouders 
aanmelden. Zo wordt duidelijk wat de consequenties zijn voor de kinderen als er te weinig ouders 
willen/kunnen helpen. Ook kunnen ouders zien welke andere ouders zich al hebben opgegeven en 
waar ze dus samen mee kunnen werken.  

Oog voor diversiteit 



   
 

Er zijn veel verschillen tussen ouders. Sommige verschillen lijk je meteen te kunnen zien. Zo kunnen 
ouders verschillen op basis van hun opleidingsniveau en etnische achtergrond. Andere verschillen 
zoals de eigen ervaringen die ouders hebben met het onderwijs zijn minder duidelijk zichtbaar. Er zijn 
veel factoren die van invloed kunnen (maar niet hoeven te) zijn op de visie die ouders hebben op 
onderwijs en ouderbetrokkenheid, en de verwachtingen die ze hebben van de leerkracht.  Er kunnen 
daarom ook grote verschillen zijn in de manier waarop ouders betrokken willen en kunnen zijn.  
Ook zijn er veel verschillen tussen leerkrachten in hoe zij met ouders samenwerken en wat zij van 
ouders verwachten. Zo zijn de ervaringen die ouders met eerdere leerkrachten van hun kind hebben 
ook van invloed op hoe zij de samenwerking met een nieuwe leerkracht aangaan.  

Om álle ouders (op een gelijkwaardige manier) bij het leren van hun kind te betrekken is het 
van belang dat leerkrachten oog hebben voor de diversiteit onder ouders in verwachtingen, 
behoeften en belangen op het gebied van samenwerking en de verschillen in de visie op onderwijs en 
ouderbetrokkenheid tussen leerkrachten en (verschillende groepen) ouders. 

 
 Leerkrachten kunnen oog hebben voor diversiteit door met ouders in gesprek te gaan over 

hun beider ervaringen met het kind in de eigen situatie en door de verwachtingen die ze van elkaar 
hebben uit te wisselen. Hoe zien ouders het kind thuis? Wat vinden ze belangrijk voor hun kind en 
hoe ondersteunen ze het hierbij? Wat verwachten zij van school? Leerkrachten kunnen vervolgens 
vertellen hoe het kind zich uit op school, wat zij belangrijk vinden in de klas, hoe zij kinderen 
ondersteunen bij het leren en wat zij van ouders verwachten. Vervolgens kunnen ze samen opzoek 
naar punten die ze herkennen in elkaars verhalen en waarin ze elkaar aan kunnen voelen of 
versterken. Het is ook helpend wanneer leerkrachten een positieve houding hebben jegens 
betrokkenheid van alle ouders en dit uitdrukken door het tonen van interesse en door verder te 
vragen als ouders iets vertellen. Wanneer ouders moeilijk te bereiken zijn, is het van belang dat 
leerkrachten de specifieke behoeften van deze ouders proberen te begrijpen en hierop inspelen.  
 
Casus Samen in gesprek en de themabrief op de kast 
 
De leerkracht heeft één van de ouders uitgenodigd voor de SLG die ze eigenlijk nooit op ouderavonden 
ziet en ook geen of weinig tijd heeft bij het halen en brengen om even mee in gesprek te gaan. De 
ouder vertelt dat ze eigenlijk best goed weet wat er gebeurt in de groep van haar zoontje doordat ze 
met haar zoontje praat over de dag en de themabrief op de kast heeft hangen. Elke ochtend kijkt ze 
daarnaar en weet ze wat er die week in de klas centraal staat. Ook vraagt ze haar zoontje elke dag 
als hij uit school komt iets over school. Ze heeft daar verschillende manieren voor bedacht en maakt 
er zo samen met hem een spelletje van. Zo vraagt ze afwisselend; wat vond jij het leukste vandaag, 
naast wie heb je gezeten vandaag en wat heb vandaag met hem/haar verder gedaan, wat vond je 
interessant wat de juf/meester vandaag vertelde en zou je meer over willen weten. Door de 
gesprekjes met haar zoon op weg naar huis komt ze veel te weten over wat er op school wordt 
gedaan en kan ze daar thuis heel goed mee verder gaan. Door de themabrief weet ze wat school 
belangrijk vindt. Soms gaan we naar de bieb om boeken te zoeken of we doen het spelletje wat hij op 
school leuk vond. De leerkracht is verbaasd, dit had ze niet verwacht. Ze was eigenlijk nog aan het 
zoeken hoe ze deze ouder meer de school in kon krijgen. De ouder geeft aan, dat dat wat haar betreft 
niet nodig is. Het in gesprek gaan over het kind in de SLG vind ze wel heel interessant…, daar wil ze 
zeker tijd voor maken.  



   
 

Schoolleergemeenschap 

Hoe ziet een school leergemeenschap eruit? 

Een werkgroep waarin naast leerkrachten (professionals) ook ouders deelnemen, noemen we een 
schoolleergemeenschap (SLG). Wanneer ouders en leerkrachten in werkgroepen samenkomen met 
als doel om elkaar te leren kennen, hun expertise te delen en zo samen tot ideeën voor verbetering 
van de samenwerking tussen ouders en leerkrachten op school te komen, kan dit bijdragen aan een 
educatief partnerschap met alle ouders (Beek et al., 2007; Buitenhuis et al. 2013; Epstein et al., 2009; 
Menheere & Hooge, 2010). 

Elke leerkracht kiest minimaal twee ouders uit waarmee hij graag in gesprek wil gaan. Dat kan zijn 
omdat deze ouders voor hem/haar moeilijk te bereiken zijn en deze samenwerking veel informatie 
over deze doelgroep kan opleveren. Dit kunnen ook ouders zijn, die bereid zijn om mee te denken en 
waarbij de leerkracht zich vrij voelt om te onderzoeken hoe deze manier van praten over 
ontwikkeling van kinderen in de eigen praktijk werkt en een blijvende plek kan krijgen. In dit project 
starten we met jonge kinderen (4-6 jaar). Wat hierbij van belang voor de communicatie blijkt te zijn, 
kan vervolgens mee worden genomen richting de bovenbouw.   

In de SLG gaat het om de volgende doelen: 

1. Elkaar leren kennen – verwachtingen delen 
In de basis willen we er voor zorgen dat ouders en leerkrachten elkaar leren kennen, wat zijn hun 
ervaringen, doelen en verwachtingen van bepaalde gespreksmomenten. Hoe zorgen we dat de 
communicatie goed verloopt?  
 

2. Kinderen leren kennen – elkaar informeren over de ontwikkeling van de kinderen 
Hoe kunnen we een gespreksmoment optimaliseren zodat we het kunnen gebruiken om de kinderen 
te leren kennen (voor de ouders om meer te weten te komen over het kind in de schoolomgeving en 
voor de leerkracht om meer te weten te komen over het kind in de thuissituatie) en elkaar te 
informeren over de ontwikkeling van de kinderen.  

 
3. Kinderen ondersteunen -  in het leren thuis en op school 

Hoe kunnen we een gespreksmoment optimaliseren zodat we kennis over de ontwikkeling van het 
kind thuis en op school en eventueel zaken die hier op van invloed zijn gebruiken om samen te 
werken in de ondersteuning van het kind bij het leren. 
 

Opbouw van de schoolleergemeenschap 

Bij de start van het project wordt met elke school een intake gesprek gehouden met directie, 
leerkrachten en ouders. Tijdens dit gesprek wordt helder op welke manier er op het gebied van 
Educatief Partnerschap en Thuisbetrokkenheid wordt gewerkt en welke aandachtspunten er zijn. 
Deze aandachtspunten liggen aan de basis van de SLG en worden besproken waarbij gezamenlijk 
wordt gezocht naar aanpassingen of verbeteringen.    



   
 

Het intakegesprek wordt samengevat in een verslag, dit wordt tijdens de eerste bijeenkomst 
uitgedeeld, aangevuld met de ervaringen van de ouders en vormt zo de basis voor de 5 
bijeenkomsten. Op basis van de intake worden de onderwerpen voor de bijeenkomsten vastgesteld.  

Het streven is om met een vaste groep ouders te werken. Op deze manier ontstaat een zekere 
vertrouwdheid, maar ook een gezamenlijke gerichtheid en manier van samenwerken. De 
bijeenkomsten zijn zeker open voor andere ouders en afhankelijk van het onderwerp van de 
bijeenkomst kan de leerkracht ervoor kiezen om ouders gericht uit te nodigen.  

In deze opzet is gekozen voor 5 bijeenkomsten van ongeveer 2 uur onder leiding van en externe 
begeleider. De eerste bijeenkomst is vooral bedoeld om elkaar te leren kennen, de werkwijze en 
bedoeling van de SLG helder te krijgen en de gezamenlijke onderwerpen vast te stellen. De laatste 
bijeenkomst is vooral gericht op het samenvatten en vastleggen van hetgeen in de SLG besproken is 
en welke afspraken daarover te maken zijn. Dat betekent dat er drie bijeenkomsten zijn waarin zowel 
op de inhoud (wat vinden we belangrijk voor de ontwikkeling van jonge kinderen) als op het proces 
(hoe communiceren we daarover met elkaar) kan worden verdiept.  

 

Opzet van een bijeenkomst 

• Starter: Herkennen en erkennen van een situatie of doel. De situatie of het doel is 
aangegeven door ouders, leerkrachten of directie en zal worden ingeleid door de begeleider. 

• Theorie en praktijk: Eigen verhalen/ervaringen delen en aanvullen vanuit de theorie. Door 
de leerkrachten en ouders, begeleid en aangevuld door de onderzoeker en begeleider.  

• Samen  in gesprek over de praktijk: Hoe kunnen we dit moment optimaliseren met de 
ontwikkeling van het kind altijd in het achterhoofd. Door de leerkrachten en ouders, begeleid 
en aangevuld door de onderzoeker en begeleider.  

• Plannen maken voor de eigen praktijk: Gespreksmodel en interventies inzetten. In de 
periode tussen bijeenkomsten kunnen bedachte oplossingen en verbeteringen worden 
getest in de praktijk. Om weer besproken te worden in de volgende bijeenkomst.  

 

In de SLG gelden de volgende huisregels die in de eerste bijeenkomst samen met de deelnemers 
worden besproken en waar nodig aangevuld of gewijzigd. 

Huisregels binnen de SLG 

- Iedereen is welkom 
- Ieders inbreng telt 
- We zijn nieuwsgierig naar elkaar 
- We laten elkaar uitpraten 
- Foto’s en video’s worden gebruikt binnen de leergemeenschap en blijven eigendom van de 

eigenaar 
- Aan het eind van elke bijeenkomst maken we samen een kort verslag 



   
 

- Het verslag wordt gedeeld met andere ouders via… 

Wat zijn succesfactoren voor een Schoolleergemeenschap? 
 

In een educatief partnerschap werken ouders en leerkrachten samen om het ontwikkelen van 
kinderen zo goed mogelijk te ondersteunen. In een schoolleergemeenschap werken ouders en 
leerkrachten ook samen; ze onderzoeken gezamenlijk hoe ze hun educatief partnerschap het beste 
vorm kunnen geven in de dagelijkse praktijk. Eigenlijk maak je in een schoolleergemeenschap een 
razendsnelle start met het samenwerken als Educatief Partners, terwijl je tegelijk onderzoekt wat je 
hier prettig aan vindt en hoe je dit in de praktijk wilt laten terugkomen. Doormiddel van verschillende 
gespreksonderwerpen ga je ontdekken hoe je met ouders op een gelijkwaardige manier in gesprek 
kunt gaan over jullie beider ervaringen met het kind in de eigen situatie en door de verwachtingen 
die ze van elkaar hebben uit te wisselen.  

Gelijkwaardigheid en oog voor diversiteit 

Omdat ouders en leerkrachten in een leergemeenschap al als partners samenwerken, komen de 
succesfactoren voor samenwerking in een leergemeenschap voor een deel overeen met de 
succesfactoren voor educatief partnerschap. Zo is het ook in de leergemeenschap van belang dat je 
op een gelijkwaardige manier met elkaar samenwerkt door op een open, evenwichtige en 
wederkerige manier met ouders in gesprek te gaan, door de gezamenlijke verantwoordelijkheid te 
benoemen en door ouders ook het gevoel te geven dat hun inbreng wordt door jou wordt 
gewaardeerd. Net als in het educatief partnerschap staat in de leergemeenschap het belang van het 
kind altijd centraal in de communicatie en wordt telkens gekeken hoe jullie (ouders en leerkrachten) 
beiden in de eigen praktijk kunnen bijdragen aan de ontwikkeling van dit kind. De extra stap die hier 
gemaakt wordt is dat je gaat kijken hoe je ook in de praktijk dit soort informatie kunt uitwisselen en 
hoe je prettige gesprekken hierover kunt voeren.  

Casus; Is dit een prettig gesprek 

In groepjes van 3 gaat de ouder samen met de leerkracht in gesprek. Eén van de andere ouders 
luistert mee naar het gesprek. Na afloop van het gesprek reflecteren ze met elkaar niet alleen op de 
inhoud van het gesprek, dus wat zou dit kunnen betekenen voor thuis en op school, maar ook op de 
manier waarop het gesprek verlopen is. Daarbij worden de volgende kijkpunten voor de leerkracht 
gebruikt; 

Is het een goed gesprek met ouders over hun kind (elkaar leren 
kennen en het kind) 

1. Ik heb belangstelling voor ouders, hun verhalen over hun kind en vragen 
2. Ik laat ouders merken dat ik hun verhaal heb gehoord (ontvangstbevestiging geven) 
3. Ik sluit aan bij de inbreng van ouders 



   
 

4. Ik vraag door en vat samen 
5. Ik stel zoveel mogelijk open vragen 
6. Ik zorg voor een beurtverdeling 
7.Ik hou mijn eigen beurten kort 
 

Vervolgens wordt besproken wat dit betekent voor de ouders, wat kunnen zij doen om te zorgen dat 
dit een goed/plezierig gesprek is. “Als ik hoor hoe mijn kind het op school doet en ik zelf gewoon 
vertel hoe het thuis gaat, merk ik dat we het echt samen over mijn kind hebben”. “Het geeft mij 
vertrouwen in de leerkracht als ik weet dat mijn kind gezien wordt” 

 Oog voor diversiteit is ook in de leergemeenschap minstens net zo belangrijk als in de dagelijkse 
praktijk. Een leergemeenschap zal effectiever zijn wanneer deelnemers nieuwsgierig zijn naar 
verschillen en overeenkomst tussen elkaar. Vraag bijvoorbeeld door als iemand iets anders ervaart 
dan jij. Ook is het van belang dat er in de leergemeenschap de ruimte wordt gegeven om deze 
verschillen tot uitdrukking te laten komen en er ruimte te laten zijn voor deze verschillen om te 
bestaan. Nodig bijvoorbeeld ook ouders uit die beperkt of geen Nederlands spreken en geef hen de 
tijd om zich uit te drukken of de mogelijkheid om een tolk mee te nemen waar zij zich prettig bij 
voelen.   

Casus; Wie doet er mee met de SLG? 

Op elke school is bij de start van het project een informatie avond gehouden voor alle ouders en 
leerkrachten. De ouders konden zich aan het eind van de avond bij de leerkracht opgeven. Daarnaast 
gingen de leerkrachten zelf actief op zoek naar ouders met wie zij graag in gesprek gingen rondom 
Educatief partnerschap. Dat deden ze vaak door de ouders persoonlijk te benaderen en uit te leggen, 
waarom ze graag wilden dat zij mee deden aan de SLG. Ook werd de info per mail en nieuwsbrief 
verspreid. Voor de leerkrachten was het vooral van belang om ouders uit te nodigen waar ze meer 
over wilden weten en met name over wat zij belangrijk vinden voor de ontwikkeling van het kind. In 
de bijeenkomsten wilden de leerkrachten vooral de volgende gespreksvaardigheden inzetten om goed 
oog te krijgen voor de diversiteit van ouders;   

Komen we meer van elkaar te weten en wat we belangrijk vinden voor het kind 

1 Ik werk samen met ouders en hierbij ondersteunen we elkaar bij het leren thuis en op school van 
het kind 
2.Ik informeer ouders over het waarom van verschillende activiteiten die we op school ondernemen. 
3. Ik reflecteer met ouders op wat ik doe in de klas; aanpak, waarom, wat betekende dit voor het 
kind en wat lukt wel en niet. 
4. Ik ben in staat om samen met ouders te reflecteren op wat ze doen door te vragen hoe iets is 
aangepakt of gebeurde en wat je daarvan kunt leren. 
5. Ik reflecteer met ouders op de activiteiten thuis; wat doet het kind, wat betekende dit voor het 
kind en wat lukt wel en niet. 
 

 



   
 

 

 

Narrativiteit 

In de SLG wordt gewerkt met foto’s, beelden en verhalen uit de eigen praktijk van de deelnemers. Bij 
leerkrachten gaat het om de klassenpraktijk en bij de ouders gaat dit om hun kind in de thuissituatie. 
De keuze van de beelden geeft aan wat een ieder belangrijk vindt en helpt om met elkaar in gesprek 
te gaan. Het gaat daarbij niet alleen om het delen van informatie, maar vooral ook de persoonlijke 
betekenis, de gevoelens en het belang van deze informatie. Deze narratieve insteek helpt om elkaar 
beter te leren kennen, een beeld te krijgen van verwachtingen en van wat de deelnemers belangrijk 
vinden voor de ontwikkeling van de kinderen.  

Aangezien het in de beelden gaat om het kind in de verschillende situaties wordt de richting van het 
gesprek gelijk duidelijk. De beelden helpen om daadwerkelijk vanuit het kind te gaan denken. 
Doordat ieder steeds vanuit zijn eigen situatie verhalen inbrengt wordt het ook duidelijk wat de 
situatie is van het kind.  

De verhalen en beelden dagen daarnaast uit om met elkaar mee te denken en te zoeken naar 
herkenning en verbinding. De valkuil van het geven van tips vanuit het eigen perspectief wordt zo 
voorkomen. De verhalen krijgen een vervolg als de vertaalslag wordt gemaakt naar wat dit zou 
kunnen betekenen voor de eigen situatie. In verhalen kan immers van alles. Zo ontstaat een 
meedenken met elkaar vanuit de gedeelde verhalen. Perspectief nemen, het kind centraal zetten en 
zoeken naar kansen en mogelijkheden in de bestaande situatie is de bedoeling. 

Casus; Speelgoed van over de hele wereld 

Om te zorgen dat iedereen de vrijheid voelt om mee te doen, wordt altijd gestart met een beeld uit 
een andere praktijk.  Bij de bijeenkomst over spel zijn dit foto’s uit een fotoserie van kinderen met hun 
speelgoed van over de hele wereld. Er worden tweetallen vervormd tussen ouder en leerkracht die 
dezelfde foto kiezen. Zo is er een tweetal met een foto van een jongetje met allerlei 
speelgoedwapens. De eerste reactie van allebei is; dat zou ik nooit goed vinden als het mijn kind was. 
“Mijn kinderen willen dit ook wel, maar ik vind dat ze daar alleen maar heel agressief van worden. “ 
De volgende vraag waar ze samen over in gesprek gaan is, wat dit voor het kind zou kunnen 
betekenen. De foto blijkt genomen in Oekraïne. Voor het kind kan dit dus materiaal zijn, wat hij al 
veel heeft gezien of veel over heeft horen praten. Het kan ook zijn dat het kind in een oorlogsgebied 
woont en op deze manier zijn eigen angsten en verhalen kan uitspelen om zo grip te krijgen op de 
wereld om hem heen. Op deze manier valt er voor kinderen toch wat te leren bij dit materiaal. In 
gesprek over wat je hiermee verder zou kunnen om de ontwikkeling thuis en op school te stimuleren, 
worden verschillende opties verkend. Op school kan er meer achtergrondinfo gegeven worden over de 
oorlog en de rol van wapens hierbij. Er kan ook gepraat worden over het spel met de wapens en 
welke verhalen er gespeeld worden. Wie is de vijand, waar gaat het conflict over en hoe kan het 



   
 

conflict ook anders opgelost worden. Thuis kan er aandacht worden besteed aan angsten, waar zijn 
kinderen bang voor en hoe kun je omgaan met die angsten. Mag je erover praten? 

Verbinding met de praktijk  

Een leergemeenschap krijgt echt een meerwaarde wanneer er sprake is van overdracht is naar de 
dagelijkse praktijk. Dit betekent dat er niet alleen een educatief partnerschap wordt opgebouwd 
tussen de aanwezige ouders en leerkrachten, maar tevens sprake is van veranderingen in de 
dagelijkse praktijk van de deelnemers, zowel thuis als op school. Dit zorgt ervoor dat de kinderen en 
alle andere ouders van de klas er ook baad bij hebben. Een mogelijkheid om veranderingen in de 
praktijk te bereiken is de analyse van de verschillen tussen de huidige situatie en de doelen en 
standaards die men wenst te bereiken. 

In de leergemeenschappen  onderzoeken ouders en leerkrachten door middel van 
opdrachten samen hoe ze educatief partnerschap het beste vorm kunnen geven in de dagelijkse 
praktijk, zowel thuis als op school. Het is goed om in deze opdrachten gebruik te maken van door 
onderzoek bewezen theorieën over educatief partnerschap en hoe ouders het beste betrokken 
kunnen zijn bij het leren. Echter, is het ook van belang dat de activiteiten (zoals gespreksopdrachten) 
die in de leergemeenschappen worden ondernomen betrekking hebben op concrete situaties uit 
eigen praktijk. Door de eigen praktijk te bespreken, kun je het beste leren en deze leerervaringen 
omzetten in nieuwe activiteiten of een hernieuwde focus in de praktijk.  

Wanneer de deelnemers door de opdrachten ontdekken dat ze bepaalde aspecten van het 
educatief partnerschap, zoals het delen van verhalen van thuis, erg prettig vinden, is het van belang 
dat er vervolgens gekeken wordt hoe dit beter terug kan komen in de dagelijkse communicatie 
tussen ouders en leerkrachten. Vervolgens kunnen er doelen en ontwikkelwensen voor de toekomst 
worden geformuleerd. Na de bijeenkomsten kunnen deze in de praktijk worden toegepast. Zo 
kunnen deelnemers ontdekken of de ideeën werkbaar blijken. Het is goed om in een volgende 
bijeenkomst weer te kijken of verdere aanvullingen nodig zijn om ideeën uit de leergemeenschap te 
optimaliseren.   

Casus: Even kennismaken helpt meer dan alles netjes op papier 

Tijdens de eerste SLG staat het elkaar leren kennen centraal. Dat gebeurt door middel van foto’s en 
verhalen uit de eigen praktijk. Ook worden de kansen en knelpunten in het elkaar leren kennen binnen 
de school besproken. Op één van de scholen staat de kennismaking tussen ouders, leerkracht en het 
kind op de agenda. Binnen de school wordt van alles gedaan om de ouders goed te informeren over 
de school en hoe het er dagelijks aan toegaat. Er is een duidelijke website, een uitgebreide intake met 
de directie, rondleiding door de school, veel info op papier om later nog eens na te lezen. Toch 
ervaren de ouders de eerste kennismaking met de school voor hun kind als lastig. Bij de intake maar 
ook bij het bespreken van de beelden van de leerkracht en wat zij graag doet met kinderen komt dit 
naar boven. De ouders geven aan dat ze het ontmoetingsmoment tussen de leerkracht en het kind 
hebben gemist. Daardoor was het best lastig om hun kind de eerste dag achter te laten. Eigenlijk gaat 
het bij de start op school niet zozeer om veel info, maar wel om die echte ontmoeting tussen de 
leerkracht en de ouder. De leerkrachten zijn huiverig.., dat is zoveel extra werk. Ze moeten ook al elke 
dag allerlei foto’s op de website zetten over wat er op school gebeurt. De ouders geven aan dat die 
foto’s leuk zijn, maar niet persé belangrijk zeker niet als het zoveel tijd kost. Veel ouders kijken niet 



   
 

eens op de website en hebben al zoveel info in hun mail dat ze dit niet ook nog gaan bekijken. Een van 
de leerkrachten besluit om als pilot de komende periode minder foto’s te plaatsen en met de ouders 
en nieuwe kinderen een kwartiertje voor de eerste schooldag af te spreken en even gesprek te gaan. 
De volgende bijeenkomst brengt ze haar ervaringen in. Ze is heel enthousiast…, het was maar 10 
minuten, maar ze merkte de eerste schooldag gelijk een enorm verschil bij zowel de ouders als de 
kinderen. De ouders waren meer ontspannen, vonden het leuk om het kind bij haar achter te laten. De 
kinderen wisten ook gelijk wat ze wilde gaan spelen en gingen gelijk op hun plekje zitten omdat ze dat 
al hadden gezien. Het beeld van de kennismaking tussen de leerkracht en het kind was de ouder meer 
waard dan steeds weer nieuwe foto’s op de website. Bij de laatste bijeenkomst van de SLG werd dit 
advies aan de directie gepresenteerd, die dit advies hebben overgenomen. 

Reflectieve dialoog 

Hierboven gaven we al aan dat ouders en leerkrachten in een leergemeenschap ontdekken hoe je als 
educatieve partners met elkaar kunt samenwerken, wat ze prettig vinden aan een dergelijk 
samenwerken en hoe ze dit in de praktijk (beter) kunnen vormgeven. Om dit goed te kunnen doen is 
het van belang dat elk verhaal bij een foto gekenmerkt wordt door reflectie op de praktijk (zowel 
thuis, op school, als in de communicatie) en wordt gevolgd door een gezamenlijke terugblik. Zo 
ontstaat er een reflectieve dialoog. In een reflectieve dialoog benoemt een deelnemer een (vraag 
over de) eigen praktijk en gaat hierover in gesprek met anderen, met als doel de eigen opvattingen 
en kennis die ten grondslag liggen aan de praktijk (opvoeding en onderwijs) en de visies van anderen 
hierop te verhelderen en te expliciteren. Kenmerkend voor een reflectieve dialoog zijn dus het samen 
verhelderen, expliciteren en beoordelen van praktijken en de kennis of opvattingen die daaraan ten 
grondslag liggen. Er is sprake van een diepgaande reflectie wanneer in de laatste stap ook praktijken 
of opvattingen worden herzien. 

Het gaat bij het voeren van een reflectieve dialoog uiteindelijk om dat de leerkracht de volgende 
vaardigheden inzet; 

Krijgen inzicht zodat we mee kunnen denken over vervolg thuis/op school om de 
ontwikkeling te stimuleren 

 1.Ik reflecteer met ouders op de activiteiten thuis; wat doet het kind, wat betekende dit voor het 
kind en wat lukt wel en niet. 
2. Ik vraag ouders wat hun mogelijkheden zijn om het kind thuis te ondersteunen 
3. Ik waardeer de kwaliteiten van ouders en weet deze in te zetten bij de ondersteuning van het kind 
4. Ik stel ontwikkelingsdoelen van het kind vast in overleg met ouders 
 

Casus: veel speelgoed maar moeite met spelen 
 

Veel speelgoed hebben is leuk, maar soms vinden kinderen het (alleen) spelen  moeilijk. Als ouder kun 
je dan: 
De keuze tussen speelgoed te beperken, door bijvoorbeeld twee dingen aan te bieden waar het kind 
op dat moment tussen moet kiezen. Ook kun je meespelen en vragen stellen, zoals bijvoorbeeld: “Wat 



   
 

gaat beer doen vandaag? … Wat heeft beer daarvoor nodig?”. Leerkrachten kunnen kinderen indelen 
in een groepje met een kind dat al wel heel goed zelf kan spelen, zodat ze van elkaar leren. 
Casus; Verschillen doen er toe 

In gespreksopdrachten reflecteer je op de praktijk thuis en op school. Een gespreksopdracht kan 
bijvoorbeeld gaan over hoe je omgaat met moeilijke vragen van kinderen. Allereerst, verheldert een 
deelnemer de eigen praktijk: een ouder geeft aan dat wanneer haar kind een vraag stelt waarop ze 
het antwoord niet weet, zij dit samen gaan opzoeken op internet of in een boek en ze beschrijft hoe 
ze dat dan samen doen en hoe ze het kind helpt. Een volgende stap is om de opvattingen te 
expliciteren. Hierbij legt de deelnemer uit waarom ze deze aanpak volgt: ze wil haar kind meegeven 
dat ook volwassenen niet alles weten, maar dat je het wel uit kunt zoeken. Gedurende het 
verhelderen van de praktijk en het expliciteren van opvattingen kunnen de gesprekspartners telkens 
doorvragen: “Hoe gaat dat samen opzoeken precies?” “Helpt je het kind door te zeggen wat ze moet 
doen of door vragen te stellen?” en “Wanneer je je kind antwoorden op leert zoeken, leer je haar 
dan ook kritisch kijken naar wat ze vindt op internet?”. Door het stellen van dergelijke vragen of door 
eigen kennis en ervaringen te delen kunnen de gesprekspartners de deelnemer helpen om goed na 
te denken of de praktijk bijdraagt aan het overkoepelende doel van de kind ontwikkeling dat ze voor 
ogen heeft. Wanneer nodig kunnen ze samen nadenken hoe een praktijk anders kan worden 
vormgeven of het doel kan worden aangepast. De praktijk wordt dan herzien.  

Na afloop van deze gespreksopdracht wordt er plenair door de groep teruggeblikt. Ook hier is 
sprake van een reflectieve dialoog. Zo vertelt een groep hoe het gesprek bij hen liep; wat werd er 
besproken en hoe ervaarden ze dit (verhelderen). Nu wordt er door de groep doorgevraagd zodat 
deelnemers kunnen toelichten waarom zij het een fijn, of juist niet fijn, gesprek vonden 
(expliciteren). Tenslotte kijkt de groep kritisch of dergelijke gesprekken bijdragen aan het 
overkoepelende doel van Educatief Partnerschap en wat dit inzicht betekent voor de eigen praktijk 
(herzien). Wanneer een groep besluit dat de manier waarop ze met elkaar in gesprek gingen in de 
gespreksopdracht of het onderwerp dat daarin werd besproken past bij het educatief partnerschap 
zoals zij dit voor ogen hebben, kunnen onderzoeken hoe ze het toe kunnen passen in het dagelijks 
leven, door te reflecteren op de huidige praktijk. 

De groep kan reflecteren op het educatief partnerschap in de huidige praktijk aan de hand 
van de gespreksopdrachten, maar ook aan de hand van eigen vragen of ervaringen die ze willen 
inbrengen (zie casus). Een deelnemer introduceert dan een onderwerp of praktijk, zoals het delen 
van foto’s (verhelderen) en wat het doel hiervan is (expliciteren). Ook hier wordt door de groep op 
doorgevraagd zodat deelnemers kunnen toelichten waarom ze deze aanpak hanteren. Ook deelt de 
groep kennis en ervaringen; “Bekijken ze de foto’s en begrijpen ze wat er op staat of wat het doel 
erachter is?”. Tenslotte kijkt de groep kritisch of deze praktijk bijdraagt aan het overkoepelende doel 
van Educatief Partnerschap en of deze praktijk moet worden aangepast (herzien).  

Aan het eind van elke bijeenkomst is er ook een formatieve reflectie; een terugblik op het 
verloop van de bijeenkomst. Ook hier verheldert men de praktijk; door met elkaar samen te vatten 
wat er in de bijeenkomst is besproken. Wat vonden de deelnemers ervan (expliciteren) en welke 
(nieuwe) inzichten nemen ze mee naar de eigen praktijk (herzien). 



   
 

Casus: verhaal bij de foto 
 
In de SLG nemen zowel ouders als leerkrachten foto’s mee uit de eigen praktijk. Een van de 
leerkrachten heeft een foto mee van de kinderen die in de klas koekjes aan het bakken zijn. Ze vertelt 
hoe betrokken en actief de kinderen zijn bij deze activiteit, maar ook hoe veel er te leren valt. Ze 
vertelt over meten, wegen, lezen, samen overleggen, op de klok kijken, bij je klus blijven. De ouders 
zijn verrast en geven aan dat het verhaal bij de foto’s veel toevoegt. Op de informatie avond krijgen 
ze namelijk het idee dat kinderen wel heel veel moeten leren op school, terwijl de verhalen van de 
kinderen alleen maar gaan over spelen op school. De ouders vertellen dat ze zelf ook thuis koekjes 
bakken met de kinderen, maar dat het dan meer gaat over samen met je kind even iets gezelligs 
doen. De ouders zijn dan ook meer zelf actief aan het bakken en de kinderen helpen daarbij. “Ik denk 
niet dat ik de kinderen thuis in mijn keuken echt helemaal zelf aan het bakken laat gaan. Ik heb echt 
geen zin in al die rommel, maar ik zie wel dat het kind meer zelfstandig kan dan ik denk en dat daar 
eigenlijk ook meer aan te leren valt dan wanneer ik alles doe”. Ik ga eens nadenken over klusjes die de 
kinderen wel meer zelfstandig kunnen uitvoeren, want daar valt voor kinderen wel veel aan te leren. 
 

Wat zijn ieders rollen en taken?  
Ouders: Ervaringsdeskundige over het leren en ontwikkelen van het kind in de thuissituatie 

Dit betekent voor de leergemeenschap: 

- inbrengen van eigen ervaringen, verhalen en foto’s uit de praktijk 
- willen nadenken vanuit die eigen rol 
- actief meedenken en praten over de gespreksonderwerpen in de leergemeenschap 
- open staan voor de mening van anderen 
- nieuwsgierig zijn naar ieders inbreng 
- kunnen denken vanuit eigen kind maar ook over de groep en school als geheel  
- nieuwe dingen proberen en de ervaringen inbrengen  
- eventuele vragen/belemmeringen bespreken in de leergemeenschap of met de 

begeleider/onderzoeker 

Leerkrachten: Als professional deskundig en verantwoordelijk voor het leren en ontwikkelen van 
alle kinderen in de klassensituatie 

Dit betekent voor de leergemeenschap: 

- inbrengen van eigen ervaringen, verhalen en foto’s uit de praktijk 
- actief meedenken en praten over de gespreksonderwerpen in de leergemeenschap 
- open staan voor de mening van anderen 
- nieuwsgierig zijn naar ieders inbreng 
- kunnen denken vanuit de groep en school als geheel maar zich ook verplaatsen in het kind 
- nieuwe dingen proberen en de ervaringen inbrengen  
- eventuele vragen/belemmeringen bespreken in de leergemeenschap of met de 

begeleider/onderzoeker 



   
 

Begeleider: Als professional verantwoordelijk voor de gespreksvoering en het opbouwen van 
leergemeenschap voor de school  

- aansluiten bij de verhalen en ervaringen binnen de leergemeenschap 
- samenvatten en doorvragen 
- analyse van praktijken en samen reflecteren – wat werkt wel en wat niet 
- praktijken verbinden aan de theorie 
- onderzoekende houding 
- vervolgplannen formuleren 

Hoe ga je te werk in de Schoolleergemeenschap? 
 
Uitgangspunten van de bijeenkomsten 

1. De inhoud van de leergemeenschappen sluit aan bij: 
• De communicatie zoals deze nu is tussen ouders en leerkrachten 
• De kennis die ouders en leerkrachten hierover al in huis hebben 
• De doelen van de school, ouders en leerkrachten met betrekking tot educatief 

partnerschap en thuisbetrokkenheid.  
 

2. Iedere deelnemer praat en doet mee vanuit zijn eigen, gelijkwaardige rol.  
 

3. Samen onderzoeken in de praktijk – reflectie op eigen praktijken vanuit de theorie – 
verzamelen en delen van good practices. 

 
4. Iedere school heeft zijn eigen schoolleergemeenschap en de ouders vertegenwoordigen 

hun achterban.) 
 

Bijeenkomst  Doel Inhoud Opbrengst Vervolg 
 
Bijeenkomst 1 
Wees welkom   
 - Contact maken 
en interactie 

 
Kennis maken 
met elkaar en de 
opzet van de 
leergroep 

 
Wie ben je en wat 
doe je graag met je 
kind 
 
Opzet van de 
bijeenkomsten en 
werkwijze van de 
leergroep 
 
Welkom voelen op 
school – in contact 
over verwachtingen 
en je welkom 
voelen 

 
Doel van de 
bijeenkomsten 
 
Rollen helder en 
werkwijze 
 
Activiteiten rondom 
welkom heten 
 
Basisvaardigheden 
rondom contact 
maken en interactie 
inzetten 

 
Contact momenten 
verzamelen in het 
gesprekmodel 
 
Basisvaardigheden 
bij welkom heten en 
contact maken 
inzetten en 
verzamelen 
 
Verzamelen van 
beelden van wat 
kinderen graag 
doen thuis en op 
school 
 

     



   
 

Bijeenkomst 2 
Elkaar leren 
kennen 
- Sensitieve 
responsiviteit en 
respect voor 
autonomie 
 
 

Iedereen is 
anders – inzicht in 
en begrip voor de 
kinderen op 
school en thuis 

Terugblik op de 
contactmomenten 
 
Inzicht in en begrip 
voor de kinderen op 
school en thuis  
 
Manieren om elkaar 
te leren kennen op 
school en thuis 
 
 
 

Basisvaardigheden 
inzetten bij de 
gesprekken in de 
leergroep 
 
Inzicht en begrip 
voor de verhalen 
van kinderen thuis 
en op school 
 
Vaardigheden 
rondom sensitieve 
responsiviteit en 
respect en 
autonomie inzetten 
 
 

Overzicht van 
manieren om elkaar 
te leren kennen in 
het gespreksmodel 
 
Aan de slag met 
actiepunten 
 
Verzamelen van 
beelden van spelen 
en leren van 
kinderen 

 
Bijeenkomst 3 
Samen spelen, 
samen leren 
- Begeleiden van 
onderlinge 
interacties en 
ontwikkeling 
stimuleren 
 
 

 
Van samen spelen 
valt veel te leren 

 
Terugblik op de 
manieren om elkaar 
te leren kennen 
 
Samen spelen wat 
valt daaraan te 
leren 
 
Manieren om 
hierbij n 

 
Belang van spelen 
voor de 
ontwikkeling en het 
leren van jonge 
kinderen 
 
Vaardigheden om 
onderlinge 
interacties en de 
ontwikkeling te 
stimuleren thuis en 
op school  

 
Overzicht van 
manieren om 
samen spelen en 
leren in te zetten 
 
 
 
 
Verzamelen van 
eigen vragen 
rondom de 
ontwikkeling van 
het kind 

 
Bijeenkomst 4 
-Structureren en 
leidinggeven, 
praten en 
uitleggen, 
 
 

 
Wat heeft dit kind 
nodig 
 
Gesprekken rond 
de ontwikkeling 
van dit kind 
 

 
Terugblik op het 
spelen en leren van 
jonge kinderen 
 
Wat heeft dit kind 
nodig – 
handelingsplan 
 
Gesprekken over de 
ontwikkeling 

  
 
 
 
 
Verzamelen van 
beelden/verhalen 
waarin de 
communicatie 
rondom het kind en 
deze ouder centraal 
staat. 

 
Bijeenkomst 5 
Stand van zaken 
opmaken 

 
We maken de 
stand van zaken 
op 
 
 

 
Gespreksmodel 
voor de school 
formuleren  

  
Plan van aanpak aan 
de school 
presenteren 
 



   
 

Om welke vaardigheden gaat het in de SLG bij leerkrachten 

Is het een goed gesprek met ouders over hun kind (elkaar leren 
kennen en het kind) 

1. Ik heb belangstelling voor ouders, hun verhalen over hun kind en vragen 
2. Ik laat ouders merken dat ik hun verhaal heb gehoord (ontvangstbevestiging geven) 
3. Ik sluit aan bij de inbreng van ouders 
4. Ik vraag door en vat samen 
5. Ik stel zoveel mogelijk open vragen 
6. Ik zorg voor een beurtverdeling 
7.Ik hou mijn eigen beurten kort 
 

Komen we meer van elkaar te weten en wat we belangrijk vinden 
voor het kind 
1 Ik werk samen met ouders en hierbij ondersteunen we elkaar bij het leren thuis en op school van 
het kind 
2.Ik informeer ouders over het waarom van verschillende activiteiten die we op school ondernemen. 
3. Ik reflecteer met ouders op wat ik doe in de klas; aanpak, waarom, wat betekende dit voor het 
kind en wat lukt wel en niet. 
4. Ik ben in staat om samen met ouders te reflecteren op wat ze doen door te vragen hoe iets is 
aangepakt of gebeurde en wat je daarvan kunt leren. 
5. Ik reflecteer met ouders op de activiteiten thuis; wat doet het kind, wat betekende dit voor het 
kind en wat lukt wel en niet. 
 

Krijgen inzicht zodat we mee kunnen denken over vervolg thuis/op school om 
de ontwikkeling te stimuleren 

 1.Ik reflecteer met ouders op de activiteiten thuis; wat doet het kind, wat betekende dit voor het 
kind en wat lukt wel en niet. 
2. Ik vraag ouders wat hun mogelijkheden zijn om het kind thuis te ondersteunen 
3. Ik waardeer de kwaliteiten van ouders en weet deze in te zetten bij de ondersteuning van het kind 
4. Ik stel ontwikkelingsdoelen van het kind vast in overleg met ouders 
 
 
  



   
 

 

De Rol van de Begeleider 
Wat doet een begeleider? 

De begeleider zit de bijeenkomsten voor, zorgt voor structuur, verdieping en reflectie. Als begeleider 
zet je de agenda en leidt je de bijeenkomsten. Je voorziet de deelnemers van opdrachten die passen 
bij hun doelen. Ook begeleid je de reflectie op de opdrachten en probeert deze wanneer nodig te 
verdiepen. De begeleider kan afhankelijk van de vooropgestelde doelen, de sfeer in de groep en de 
situatie bepalen hoe hij/zij de groep wil begeleiden en welke soort begeleiding deze nodig heeft.  
 

Hoe draag je als begeleider bij aan het succes van een 
Schoolleergemeenschap? 

Om de bijeenkomsten prettig en succesvol te laten verlopen is het van belang dat er aan de 
succesfactoren (gelijkwaardigheid, oog voor diversiteit, narrativiteit, verbinding met de praktijk en 
reflectie) wordt voldaan. Tevens is het van belang dat de deelnemers zich van binnenuit gemotiveerd 
voelen om aan de slag te gaan. Als begeleider kun je veel doen om dit te bereiken. Bijvoorbeeld door 
de deelnemers een gevoel van autonomie en competentie te geven en de verbondenheid tussen de 
groepsleden (relatie) te vergroten. Wanneer je als begeleider inzet op deze punten kun je niet alleen 
professionals (leerkrachten), maar ook niet-professionals (ouders) ondersteunen in het doelgericht 
werken in een leergemeenschap. Je brengt de kennis, ideeën, ervaringen en overtuigingen van alle 
deelnemers bijeen, om zo een gezamenlijke opvattingen en oplossingen te creëren.   
 
Relatie- verbondenheid met de groep en de omgeving: 
Wanneer je de verbondenheid ondersteunt zullen de deelnemers zich meer gewaardeerd, 
gerespecteerd en vertrouwd voelen bij elkaar. Daardoor zullen ze zich meer open durven stellen aan 
de groep en meer geneigd zijn inzet te tonen om een gezamenlijk doel te bereiken.  

- Benadruk de gezamenlijke verantwoordelijkheid van de groep. 
- Stel met de groep de doelen (van de bijeenkomst) vast. 
- Stel met de deelnemers de normen en waarden binnen de groep vast. 
- Zorg voor vertrouwen door aan te geven dat wat in de groep besproken wordt binnen de 

groep blijft, tenzij de groep anders besluit. Of door zelf verhalen/beelden in te brengen als 
start om zo eerst de werkvorm te oefenen en dan pas de praktijk/ervaringen van de 
deelnemers centraal te zetten. 

- Benadruk dat verschillen interessant zijn en de kans bieden om verder te komen 
- Benoem waarom ouders en leerkrachten van elkaar afhankelijk zijn. 
- Stel de kinderen/leerlingen centraal. Dit kan door ruimte te geven aan de verhalen over de 

kinderen, dit richt de aandacht en geeft het doel van de samenwerking tussen ouders en 
leerkrachten weer. 

- Toon interesse in en spreek waardering uit voor de inbreng van de deelnemer(s). 



   
 

- Ontwikkel met de groep een gedeelde visie op wat educatief partnerschap op hun school 
inhoud. 

- Ieder doet mee vanuit zijn eigen rol (duidelijke rolomschrijving). 
- In de werkactiviteiten doet iedereen steeds mee vanuit zijn eigen rol. 
- De praktijken van het kind (thuis en op school) staan centraal bij de gesprekken. 
- Reflectie steeds vanuit de verschillende rollen. 
- Mensen aan elkaar verbinden door bewust mensen in kleine groepen in te delen. 

Casus; Samen in gesprek 

De gesprekken in kleine groepjes (2/ 3 tallen) vormen de basis van de gesprekken in de SLG. Steeds 
wordt gekeken welke combinatie het meest bijdraagt aan de uitwisseling en verbondenheid.. 
Wanneer het gaat om eigen verhalen/foto’s waarin het eigen kind centraal staat, dan zijn de ouders 
aan de eigen leerkracht gekoppeld. Bij gesprekken over beelden uit andere praktijken worden de 
ouders gekoppeld aan andere leerkrachten. Dit om verbondenheid met de groep te krijgen. Wanneer 
het gaat om gesprekspunten over de communicatie in de school, gaan de ouders eerst in kleine 
groepjes met elkaar in gesprek en de leerkrachten ook. Dit helpt om samen op verhaal te komen. 
Daarna volgt pas de uitwisseling in de grote groep.  

 
Competentie- (vertrouwen in) het eigen kunnen: 
Wanneer je de competentie van de deelnemers ondersteunt, help je hun kennis te ontwikkelen en 
geef je deelnemers het gevoel dat zij in staat zijn een bijdrage te leveren aan het gezamenlijke 
einddoel. Het is goed om als begeleider in het achterhoofd te houden dat sommige ouders, met 
name laagopgeleide ouders en ouders met een migratieachtergrond, zich nog ondergeschikt kunnen 
voelen aan de leerkracht. Ook kunnen deelnemers steun halen uit de expertise die een begeleider 
heeft over het doel waaraan in de leergemeenschap wordt gewerkt. Je kunt (het gevoel van) 
competentie bij deelnemers ondersteunen door op de onderstaande punten te letten: 

- Daag deelnemers uit met passende, zinvolle activiteiten. 
- Geef opbouwende en positieve feedback. 
- Moedig stille deelnemers aan om mee te doen, bijvoorbeeld door te vragen: “En (naam)? 

Hoe denk jij hierover?”. 
- Help deelnemers hun verhalen te vertellen door vragen te stellen. 
- Benoem wat de groep al heeft bereikt. 
- Voorzie de groep van mogelijkheden om hun kennis over het onderwerp uit te breiden. 

Bijvoorbeeld door modellen vanuit de theorie te gebruiken of door vanuit eigen verhalen,  
passende theorie inbrengen om de ervaringen/kennis van deelnemers te ordenen. 

- Zet aan tot discussie en reflectie, bijvoorbeeld door het stellen van kritische vragen. 

Casus; Iedereen kan meedoen  

In één van de SLG ’s zijn moeders die geen of weinig Nederlands spreken, maar wel graag mee willen 
doen. Er is gelukkig ook een moeder die aangeeft te willen tolken. Om te zorgen dat de moeders zo 
goed mogelijk mee kunnen doen, wordt er veel gewerkt met picto’s ter ondersteuning van de vragen. 
Bij alle vragen, zijn picto’s en op het bord wordt steeds in korte woorden samengevat (liefst met een 
pico) wat is gezegd. Daarnaast wordt steeds in tweetallen of kleine groepjes gewerkt om af te 



   
 

stemmen of we elkaar ook echt begrijpen en maar korte tijd in de grote groep. Daar gaat het alleen 
om het uitwisselen en samenvatten. Alles is er op gericht om mee te kunnen doen en elkaar te 
begrijpen 

Autonomie- de vrijheid te handelen naar eigen inzicht: 
Wanneer je de autonomie van de deelnemers ondersteunt, ervaren ze controle over hun eigen 
handelen en hebben ze het gevoel dat ze nuttig bezig zijn en daarmee bijdragen aan het einddoel. 
Autonomie kun je ondersteunen door op de volgende punten te letten: 

- Vermijd dwingend taalgebruik. Vervang bijvoorbeeld de werkwoorden zoals “zouden” en 
“moeten” door “mogen” en “kunnen”.  

- Leg uit wat het doel is van de bijeenkomsten en opdrachten en wat het nut is voor de 
deelnemers en hun kinderen/leerlingen. 

- Herken en erken de gevoelens en het perspectief van de deelnemers ook als deze negatief 
zijn.  

- Geef de deelnemers keuzemogelijkheden. 
- Gebruik de eigen verhalen van de ouders en leerkrachten over het kind als vertrekpunt. 
- Benadruk dat iedereen is welkom en ieders inbreng telt. 

Casus;  We maken samen muziek 
 
Eén van de vaders heeft zijn kleine baby dochter mee tijdens de bijeenkomst, die lekker eerst tegen 
hem aanligt en meeluistert en later rustig in haar kinderwagens in slaap valt. Het was de vraag of hij 
haar mee mocht nemen, anders kon hij niet bij de bijeenkomst zijn. Hij laat ook een filmpje zien 
waarop hij samen met zijn dochtertjes muziek aan het maken is. Het plezier spat ervan af en hij 
vertelt heel trots over wat hij ze via het maken van muziek mee wil geven in zijn opvoeding. Natuurlijk 
zou het fijn zijn als er op school ook muziek gemaakt werd, maar het belangrijkst vindt hij dat er 
ruimte is voor muziek in de wereld waarin zijn kinderen opgroeien.   
 
Structuur: 
Als begeleider breng je structuur aan in de bijenkomsten en in de discussies/reflectieve gesprekken 
die in de bijeenkomsten plaatsvinden. Daarmee ondersteun je het leer- en veranderproces en zorg je 
dat de groep dichter bij de kern van “het probleem” komt. Zo draag je er aan bij dat de oplossing die 
wordt bedacht aansluit bij de praktijk en de gevoeligheden die deelnemers hierin ervaren. Je kunt 
zorgen voor structuur door op de onderstaande punten te letten: 

- Start de bijeenkomst door aan te geven wat vorige keer besproken is en wat de agenda is van 
vandaag.  

- Vaste opzet gebruiken bij de opzet van de bijeenkomst. 
- Doel van de bijeenkomst als leidraad voor de agendavoering – wat er leeft er en wat 

bijdraagt aan de doelstelling van de bijeenkomst bepaalt de lengte van het agendapunt. De 
geplande tijd is een indicatie. 

- Stimuleer de reflectieve dialoog tussen deelnemers door: terug te vragen en door te vragen 
(wat – wanneer – hoe – waarom – wat zou je willen). 

- Introduceer nieuwe activiteiten en kennis. 
- Rond activiteiten af en stel vast wat de opbrengst is. 



   
 

- Rond de bijeenkomsten af, stel vast wat de opbrengst is, wat de doelen/activiteiten voor de 
tussenliggende periode zijn en wat er volgende keer op de agenda komt. 

Reflectieve dialoog en polyloog 

Om een reflectieve dialoog op gang te brengen worden er door de begeleider gerichte reflectie 
vragen. De reflectie kent steeds de volgende opbouw;  

1. Is het een goed gesprek met ouders over hun kind (elkaar leren kennen en het kind) 
2. Komen we meer van elkaar te weten en wat we belangrijk vinden voor het kind 
3. Krijgen inzicht zodat we mee kunnen denken over vervolg thuis/op school om de 

ontwikkeling te stimuleren 

Ook wordt in elke bijeenkomst theorie/onderzoek ingebracht om de reflectie te verdiepen. We 
spreken dan over een reflectieve polyloog. In een polyloog denken de deelnemers gezamenlijk 
verder vanuit de theorie. Dit verdiept het gesprek en kan leiden tot nieuwe inzichten.  

 
Casus; Samen spelen 
 

Ouders gaan met elkaar in gesprek over hoe ze thuis het leren van hun kind meestal ondersteunen. 
Wat er gezegd wordt, wordt op een gele post it gezet. Vervolgens worden de post it’s ondergebracht 
in de verschillende onderdelen van het model Pino-Pasternak en Whitebread, 2010 over verschillende 
manieren van thuisbetrokkenheid;  

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

Uitdaging 

Autonomie 

Contingentie 

Inzicht in controle 

Wisselen in 
verantwoordelijkheid 

Sensitieve 
responsiviteit 

Instructional 
Scaffolds 

Metacognitief 
taalgebruik 

Actieve deelname 



   
 

Figuur 2: Model ouderlijke gedragingen. 

In één van de SLG’s werd zo duidelijk dat ouders veel inzetten op de autonomie en het ondersteunen 
hiervan. Dit doen ze op de onderstaande manieren: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wie vervult de rol van begeleider? 

In het kader van het Thuis in School project werd de rol van begeleider ingevuld door een 
professionele nascholer. Dit heeft als voordeel dat deze persoon ervaring heeft met het begeleiden 
van groepen, kennis heeft van educatief partnerschap en een neutraal persoon is zonder “verleden” 
in de school.  
 
Belangrijk bij de invulling van de rol van begeleider is het dan aan de succesfactoren 
(gelijkwaardigheid, oog voor diversiteit, narrativiteit, verbinding met de praktijk en reflectie) wordt 
voldaan en dat de begeleider is staat is om te werken aan relatie, competentie en autonomie met de 
deelnemers aan de SLG met als doel om het Educatief partnerschap verder vorm te geven.  
 

Uitdaging 

Autonomie 

Ondersteunen 

Beschikbaar zijn voor als je kind je 
nodig heeft 

Met grote broer 
mee buiten laten 
gaan 

Vrijheid geven om meer 
de tuin uit te gaan 

Gezelschap spellen zoals scrabble, 
memory, etc. 

Hulp bieden als je kind 
dit nodig heeft 

Afspraken maken en ze 
daarmee vrijheid geven 
binnen jouw kaders 

Proberen zo veel mogelijk 
zelf aanlaten kleden 

Samen een boekje lezen 



   
 

Aan de slag 
  



   
 

 

Hoe organiseren  
Met directie leerkrachten en wanneer mogelijk ouders worden eerst startgesprekken gevoerd om de 
huidige situatie te analyseren. Hiervoor kan het bovenstaande formulier worden gebruik. De intake is  
gericht op de analyse van de huidige situatie.  

Wat willen jullie verbeteren/versterken: 

 
 
 
 
 
 
 

 

Wat doen jullie al: 

Wat werkt Wat werkt niet 

 
 
 

 

 

Bedoelingen van dit project/wat moet het opleveren: 

 
 
 
 
 

 



   
 

Vanuit de intake wordt het plan van aanpak opgesteld. Daarin worden onderstaande punten 
uiteengezet. Het plan van aanpak wordt in de eerste bijeenkomst met ouders en leerkrachten 
doorgenomen en vormt de basis van de bijeenkomsten. 

Onderwerpen Plan van aanpak 

Onderwerp van het project 
Het verbeteren van de samenwerking tussen ouders en leerkrachten om zo optimale 
omstandigheden te creëren voor de ontwikkeling en het leren van kinderen thuis en op school .  

In de leergemeenschap doen ouders en leerkrachten ervaring op met het educatief partnerschap en 
werken ze aan school-specifieke doelen en ontwikkelwensen rondom educatief partnerschap. 

Wat levert het op 
Ouders en leerkrachten werken samen met het oog op de ontwikkeling van het kind en 
ondersteunen elkaar door het delen van ervaringen en door met elkaar mee te denken.  

Een rapportage met daarin de verslagen van gesprekken en bijeenkomsten en een overzicht van de 
afspraken en aanpakken die gaan worden toegepast om de school-specifieke doelen te halen. Ook de 
in de bijeenkomsten ontwikkelde formats en instrumenten zullen hierin worden opgenomen.  
 
Een kwalitatief en kwantitatief effectonderzoek dat aantoont wat de effecten zijn van de 
leergemeenschappen en de ontwikkelde afspraken en aanpakken op de ouder-leerkracht relatie, de 
thuisbetrokkenheid van ouders en ontwikkeling van de kinderen. 
 
Aan ouders en leerkrachten die alle bijeenkomsten hebben bijgewoond zal een certificaat van 
deelname worden afgegeven.* 
 

*Wanneer 1 bijeenkomst met een geldige reden wordt gemist, ontvangt de deelnemer alsnog een 
certificaat. 

 
Stand van zaken/wat is er al 

 

Doelen/Ontwikkelwensen  
Directie:  
 
Leerkrachten: 
 
Ouders:  



   
 

Waar werken we naartoe? 
In de bijeenkomsten werken we aan een verbeterde samenwerking tussen ouders en leerkrachten. 
We willen hiermee bereiken dat ouders en leerkrachten geen drempel meer voelen om met elkaar in 
gesprek te gaan. Iedereen voelt zich welkom, gelijkwaardig en gerespecteerd.  

Ouders en leerkrachten zijn geïnteresseerd in elkaars praktijk en verwachtingen /doelen voor het 
kind. Ouders en leerkrachten proberen die actief met elkaar te delen en wanneer nodig op elkaar af 
te stemmen. Dit doen ze door het kind centraal te stellen in de communicatie. Ze delen de eigen 
ervaringen en denken met elkaar mee.  

Zo werken ouders en leerkrachten samen om het leren en de ontwikkeling van kinderen te 
ondersteunen, zowel thuis als op school. Ouders weten wat zij de leerkracht aan kennis te bieden 
hebben en voelen zich welkom deze te delen wanneer dit nodig is. Leerkrachten staan open voor 
inbreng/ervaringen van ouders en gaan hierover het gesprek aan. Leerkrachten zijn in staat ouders 
bij te staan in hun thuisbetrokkenheid en weten welke tools voor welke ouders en welke kinderen 
geschikt zijn om aan te raden. 

De kerndoelen van de bijeenkomsten zijn: 

Hoe gaan we hiermee aan de slag? 

Wat is ieders rol? 

Huisregels: 

Data bijeenkomsten:  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   
 

Bijeenkomst 1 

Wees Welkom 

Kennismaken met elkaar en de opzet van de schoolleergemeenschap 
  



   
 

Bijeenkomst 1 

Wees Welkom 

Kennismaken met elkaar en de opzet van de schoolleergemeenschap 
 

Opzet van de bijeenkomst 

De deelnemers maken kennis met elkaar, de opzet van de schoolleergemeenschap en de inhoud van 
het project; beter leren begint bij goed communiceren. In deze schoolleergroep zullen we steeds 
naar aanleiding van foto’s of beelden met elkaar in gesprek gaan over het leren en ontwikkelen van 
kinderen thuis en op school. Aan de hand van eigenfoto’s/stukjes film gaan we in gesprek om zo van 
elkaar kunnen leren wat we doen, wat we belangrijk vinden voor kinderen en wat dit betekent voor 
de ontwikkeling van jonge kinderen. 

Doelen: 

- Kennismaken met elkaar 
- Kennismaken met de opzet, werkwijze en inhoud van het project Thuis in school 
- Stand van zaken rondom communiceren tussen thuis en school op maken 

 

Voorbereiding door de begeleider: 

- Leerkrachten en ouders uitnodigen en vragen om een foto te maken van henzelf met hun 
kind(eren) over iets dat ze graag met elkaar doen. 

- Plan van aanpak per school maken als verslag van de intake 
- Drie flappen ophangen met de onderdelen van het gespreksmodel:  
- Bij binnenkomst staat er koffie en thee klaar met wat lekkers  
- Fotosetjes en reflectievragen op tafel 
- Tafel met achtergrondinfo en folders van interessante praktijken (toolkit Salma) 

 

Voorbereiding door de deelnemers: 

- Foto meenemen van henzelf met hun kind(eren) in activiteiten die ze graag met de kinderen 
doen. Korte tekst: Ik ben…. – Dit doe ik graag met mijn/de kind(eren):  

Benodigde materialen: 

- Uitnodiging 
- Plan van aanpak 
- Fotosetjes en reflectievragen 
- Flappen en post its 

 
 



   
 

Draaiboek 

1.        Welkom en introductie ( 15 minuten) 

2.        Opening: kennismaken met elkaar (15 minuten) 

3.         Kennismaken met de werkwijze van het project (30 minuten) 

4.         Inhoud en opbouw van het project; beter leren begint bij communiceren (15 minuten) 

5.         Wees welkom – contact en interactie (30 minuten) 

6.          Afsluiting en korte terugblik (10 minuten) 

 
  



   
 

Bijeenkomst 1 

Wees Welkom 

Kennismaken met elkaar en de opzet van de schoolleergemeenschap 

 
          Draaiboek bijeenkomst 1  
 
 

Welkom en introductie ( 15 minuten) 

Materialen: 

- Formulier VU over privacy 
- Plan van aanpak  

 

Inhoud: 

De begeleider heet de deelnemers welkom, stelt zichzelf kort voor, vraagt om toestemming voor het 
filmen, geeft uitleg over de aanleiding en de opzet van het onderzoek. 

Werkwijze: 

De begeleider heet de deelnemers welkom en geeft uitleg over de achtergrond, opzet en enkele 
organisatorische aspecten van de schoolleergemeenschap: 

- In dit project gaat het om het stimuleren van het leren van kinderen door goed met elkaar als 
ouders en leerkrachten te communiceren.  

- Vandaag nemen we tijd om elkaar te leren kennen en op welke manier  we in de leergroep 
met elkaar gaan werken.  

- Voorstellen van mijzelf als begeleider en deze keer heb ik iets lekkers meegenomen voor bij 
de bijeenkomst. Het is fijn als steeds iemand anders iets meeneemt voor bij de koffie. 

- Voorafgaand aan deze eerste bijeenkomst is er een intake geweest met de directie en de 
leerkrachten, het verslag daarvan is terug te vinden in het plan van aanpak. Hieraan staat de 
opzet en de doelen van het traject verwoord. 

- In deze leergroep zullen we steeds naar aanleiding van foto’s of beelden met elkaar in 
gesprek gaan over het leren en ontwikkelen van kinderen thuis en op school.  

- We vragen dan ook steeds of jullie foto’s/stukjes film mee willen nemen zodat we die hier 
met elkaar kunnen bekijken en zo van elkaar kunnen leren wat we doen, wat we belangrijk 
vinden voor kinderen en wat dit betekent voor de ontwikkeling van jonge kinderen. 

- Afspraken over het filmen – tekenen van verklaringen 
 

  



   
 

Opening: kennismaken met elkaar (15 minuten) 

Materialen: 

- Set met foto’s van activiteiten van ouders en kinderen in alledaagse thuissituaties 
- Set met foto’s van activiteiten van leerkrachten en kinderen in een schooldag 
- Kaartjes met reflectievragen bij de foto’s 

 

Inhoud: 

De deelnemers gaan in gesprek aan de hand van de foto’s van alledaagse activiteiten thuis en op 
school. Daarbij gaat het om het herkennen van de alledaagse situaties en de eigen verhalen die 
daarbij naar boven komen. Op deze manier komen de deelnemers al gelijk een aantal kenmerken van 
de schoolleergemeenschap tegen. Het gaat namelijk om eigen verhalen, het werken met 
foto’s/beelden uit de eigen praktijk en het met elkaar in gesprek vanuit de eigen rol 
(ouder/leerkracht). De deelnemers kiezen ook gelijk een foto die hen zelf het meeste aanspreekt of 
waar ze over in gesprek willen gaan. 

Werkwijze: 

Bij binnenkomst staat een tafel klaar waar alle deelnemers omheen kunnen zitten. In het midden van 
de tafel liggen foto’s van alledaagse situaties thuis en op school en kaartjes met reflectievragen bij de 
foto’s. We starten met het kijken naar de foto’s en bespreken wat we zien en wat er opvalt. 
Vervolgens kiest iedereen een foto die het meest aanspreekt en passend bij de eigen rol (ouder of 
leerkracht). Vervolgens maken we tweetallen van ouders/leerkrachten en gaan met elkaar in gesprek 
over de gekozen foto aan de hand van de reflectievragen: 

1. Wat zie je 
2. Waarom heb je deze foto gekozen 
3. Wat vinden kinderen hiervan 
4. Wat zouden kinderen hier kunnen leren 
5. Hoe zou je hier op school/thuis mee verder kunnen gaan 

 

Daarna reflecteren met elkaar op deze gesprekken met de volgende vragen:Hoe was dit  
1. Wat ben je nu te weten gekomen  
2. Wat kun je met deze info thuis en op school 
3. Vind je dit belangrijk en op welke manier kom je deze info te weten 

Daarna reflecteren we eerst individueel door middel post its op de manier waarop het gesprek 
verliep: 

1. Wat vond je van het gesprek  
2. Wat is belangrijk voor jou in een gesprek (opschrijven op post its) 
3. Waar/wanneer heb je deze gesprekken op school? 



   
 

Kennismaken met de werkwijze van het project ( 15 minuten) 

Materialen: 

- Eigen foto’s/beelden uit de praktijk 
- Plan van aanpak 

 
Inhoud: 

De begeleider kijkt terug op de eerste kennismaking en bespreekt daaraan de belangrijkste 
kenmerken van de schoolleergemeenschap. Vervolgens gaan we in gesprek met de eigen 
meegebrachte beelden uit de praktijk vanuit de startvraag; wat doe jij graag met de kinderen 
(thuis/op school)  

Werkwijze: 

De begeleider kijkt terug op de eerste kennismaking en bespreekt daaraan de belangrijkste 
kenmerken van de schoolleergemeenschap: 

1. Eigen verhalen – elkaar beter leren kennen om de ontwikkeling van kinderen te versterken 
2. Eigen foto’s als vertrekpunt  
3. Activiteiten met kinderen centraal 
4. Ieder doet mee vanuit zijn eigen rol – wat kan jouw inbreng zijn 
 
Vervolgens gaan de deelnemers met elkaar in gesprek (leerkracht en ouder van hetzelfde kind) aan 
de hand van de eigen meegebrachte foto’s/beelden aan de hand van de reflectievragen: 

1. Wat zie je 
2. Waarom heb je deze foto gekozen 
3. Wat vinden kinderen hiervan 
4. Wat zouden kinderen hier kunnen leren 
5. Hoe zou je hier op school/thuis mee verder kunnen gaan 

 

Deze activiteit wordt afgesloten met een rondje waarin de deelnemers kort vertellen met wie ze in 
gesprek zijn geweest en welke alledaagse activiteit diegene graag met kinderen doet en wat dit 
betekent voor de ontwikkeling van het kind.  

Deze ronde wordt aangevuld met de vraag, waarom je mee wilt gaan doe met deze schoolleergroep.  

  



   
 

Inhoud en opbouw van het project; beter leren begint bij communiceren (15 
minuten) 

Materialen: 

- Plan van aanpak 
- Flappen en post-its 
- Rollenkaartjes 

 
Inhoud: 

De begeleider bespreekt aan de hand van het plan van aanpak de aanleiding, opbrengst, rollen en 
opbouw van de bijeenkomsten in de schoolleergemeenschap. 

Werkwijze: 

De begeleider start met een eigen ervaring rondom de communicatie met school. In het thema; 
toverdrankjes waren de kinderen druk bezig met drankjes maken in verschillende potjes. Thuis werd 
dit ook heel veel gedaan en werden ook de meest ingewikkelde namen verzonnen voor de drankjes. 
Toen de ouder bij de inloop vertelde over de betrokkenheid bij het thema en het verzinnen van de 
namen, vertelde de leerkracht dat het kind nog niet bezig was met schrijven hoewel ze wel dacht dat 
dit voor hem interessant zou kunnen zijn. De ouder verteld toen gelijk over de ingewikkelde namen 
van de drankjes thuis. Een naam voor een drankje schrijven op een potje was misschien een manier 
om het schrijven te starten. Zo kwamen leerkracht en ouder samen tot een manier om het kind naar 
een verdieping van het spel te krijgen richting het beginnende schrijven.  

Voor de begeleider was dit een belangrijk aspect van de communicatie met school; in gesprek zijn 
over het kind om de ontwikkeling van het kind te stimuleren zowel thuis als op school. 

Vervolgens gaan we in gesprek naar aanleiding van de vraag;  

Wat vind jij belangrijk in de communicatie met de school  
1. Wie neemt het initiatief 
2. Hoe ziet initiatief nemen eruit voor ouders en leerkrachten  
3. Wat kan er nog meer 

 
Vervolgens gaan de leerkrachten in kleine groepjes de ouders interviewen over de volgende vragen: 
1. Wat gaat goed in de communicatie op school 
2. Wat kan nog beter 
 
De antwoorden worden op post-its gezet en vervolgens op flappen opgehangen en kort besproken, 
waarin de antwoorden worden geclusterd en eventueel worden verhelderd. De antwoorden van de 
ouders op de flappen worden verwerkt in het definitieve plan van aanpak voor de komende 
bijeenkomsten van de schoolleergemeenschap.  

 



   
 

De rollenkaartjes worden uitgedeeld en in twee groepen (ouders en leerkrachten) worden de rollen 
besproken. Past het rollenkaartje bij de manier waarop jij denkt te kunnen deelnemen aan deze 
schoolleergroep of zie je dat anders, wat mist er nog? 

Data en mogelijke inhouden in het plan 

Bijeenkomst  Doel 
Bijeenkomst 1 
Wees welkom   
 - Contact maken en interactie 

 
Kennis maken met elkaar en de opzet van de leergroep 

Bijeenkomst 2 
Elkaar leren kennen 
- Sensitieve responsiviteit en 
respect voor autonomie 
 
 

 
Iedereen is anders – inzicht in en begrip voor de kinderen op 
school en thuis 

Bijeenkomst 3 
Samen spelen, samen leren 
- Begeleiden van onderlinge 
interacties en ontwikkeling 
stimuleren 
 
 

 
Van samen spelen valt veel te leren 

Bijeenkomst 4  
Wat heeft mijn kind nodig 
-Structureren en leidinggeven, 
praten en uitleggen, 
 
 

 
Wat heeft dit kind nodig 
 
Gesprekken rond de ontwikkeling van dit kind 
 

Bijeenkomst 5 
Stand van zaken opmaken 

 
We maken de stand van zaken op 
 
 

 

  



   
 

Wees welkom – contact en interactie (30 minuten) 

Materialen: 

 
Inhoud: 

De deelnemers gaan met elkaar in gesprek over de eerste kennismaking met de school en de manier 
waarop het contact en de interactie verliepen. Vervolgens gaan de ouder en de leerkracht met elkaar 
in gesprek over het belang van je welkom voelen en op welke manier je dat ervaart. Met het 
uitwisselen van de verwachtingen van zowel ouders als leerkrachten over wat de ander doet voor de 
ontwikkeling van het kind sluiten we de bijeenkomst af.  

 Werkwijze: 

De begeleider start met de eigen ervaring rondom de eerste kennismaking met de school van haar 
kinderen.  

Bij het zoeken naar een geschikte school voor onze kinderen merkte ik dat ik vooral lette op de 
manier waarop er met het kind werd omgegaan. Of er aandacht was, moeite voor werd gedaan en er 
niet alleen over het kind maar ook met het kind werd gepraat. Voor mij gaf het een idee over hoe er 
met mijn kind zou kunnen worden omgegaan als ik er niet bij was. Als een kind zich welkom voelt, 
komt ontwikkeling vanzelf en is er ook ruimte om als ouders zelf in gesprek over die ontwikkeling. 

In tweetallen gaan de ouders en de leerkrachten met elkaar in gesprek over (ouders met 
ouders/leerkrachten met leerkrachten): 

1. Wat was jouw eerste ervaring/kennismaking met de school 
 

In kleine groepjes wisselen de leerkrachten en de ouders de ervaringen uit en geven met elkaar 
antwoord op de volgende vragen:  

1.  Wanneer voel jij je welkom 
2. Wat vind jij belangrijk bij een eerste kennismaking  

 
De begeleider heeft twee flappen, waarop in steekwoorden de antwoorden op de volgende vragen 
wordt gezet: 
Aan de ouders: 

- Wat zijn jullie verwachtingen van school voor de ontwikkeling van jullie kind 
- Wat vind je belangrijk in het contact en de interactie 

 
Aan de leerkrachten: 

- Wat zijn de verwachtingen van school over wat ouders doen voor de ontwikkeling van de 
kinderen 

- Wat vind je belangrijk in het contact en de interactie 
 



   
 

Afsluiting en korte terugblik (10 minuten) 

Materialen: 

 
Inhoud: 

De begeleider en de deelnemers kijken terug op de bijeenkomst, bespreken wat ze de komende 
periode gaan doen en maken een opzet voor de volgende bijeenkomst. 

Werkwijze: 

De begeleider blikt terug op de bijeenkomst met de volgende vragen; 

1. Hoe was het om zo te starten 
2. Wat gaan kinderen merken van wat we hier hebben besproken 
3. Wat leggen we hiervan vast/wat delen we met anderen en hoe 
4. Voor de volgende keer: foto’s van wat kinderen graag doen/spelen. 
5. Wie neemt volgende keer wat lekkers mee  



   
 

 

Bijeenkomst 2 

Elkaar leren kennen 

Iedereen is anders – inzicht in en begrip voor de kinderen op school en thuis 
  



   
 

Bijeenkomst 2 

Elkaar leren kennen 

Iedereen is anders – inzicht in en begrip voor de kinderen op school en thuis 
 

Opzet van de bijeenkomst 

De deelnemers kijken terug op de contactmomenten die er binnen de school zijn waarin ouders en 
leerkrachten elkaar betere leren kennen. Vervolgens gaan ouders en leerkrachten in gesprek over 
wat kinderen graag doen en waar ze graag mee spelen. In deze gesprekken gaat het om eigen 
subjectieve ideeën over opvoeding en ontwikkeling verwoorden, je inleven in andere 
opvoedingssituaties en samen in gesprek gaan over kansen voor ontwikkeling zowel thuis als op 
school. Daarna gaan de deelnemers in gesprek over de overgang van thuis/peuterspeelzaal naar de 
basisschool en de wederzijdse verwachtingen daarbij. Op basis van deze ervaringen wordt feedback 
gegeven op de communicatie bij deze overgangsprocedure en worden aanbevelingen voor vervolg 
geformuleerd.  

Doelen: 

- Terugblik op de contactmomenten waarop je elkaar beter leert kennen 
- Elkaar beter leren kennen en wat we belangrijk vinden voor kinderen aan de hand van 

beelden. 
- Samen reflecteren op situaties thuis en op school en van daaruit meedenken over manieren 

om ontwikkeling van kinderen te stimuleren.  
- In gesprek over de overgang thuis/psz en school en wat daarbij de verwachtingen zijn over 

en weer 
- Aanbevelingen voor de overgangsprocedure en de communicatie tussen school en thuis 

daarbij formuleren. 
 

Voorbereiding door de begeleider: 

- Leerkrachten en ouders uitnodigen en vragen om een foto mee te nemen van wat kinderen 
graag doen (thuis en in de klas)  

- Verslag van de vorige bijeenkomst als vertrekpunt en geformuleerde vraag 
- Bij binnenkomst staat er koffie en thee klaar met wat lekkers  

 

Voorbereiding door de deelnemers: 

- Foto meenemen van wat kinderen graag doen ( thuis en op school). 
- Dit doet mijn kind graag… – dat vind ik belangrijk omdat… 

 



   
 

 

Benodigde materialen: 

- Uitnodiging 
- Fotosetjes en reflectievragen 
- Flappen en post its 

 
Draaiboek 

1.        Welkom en terugblik ( 15 minuten) 

2.        Hoe ga je in gesprek met elkaar om het beste uit het kind te halen ( 45 minuten)  

3.         De overgang naar de basisschool – wat gaat goed – wat kan beter ( 45 minuten)  

4          Afsluiting en plannen voor vervolg (15 minuten) 

 

  



   
 

Bijeenkomst 2 

Elkaar leren kennen 

Iedereen is anders – inzicht in en begrip voor de kinderen op school en thuis 
 

          Draaiboek bijeenkomst 2  
 
 

Welkom en terugblik ( 15 minuten) 

Materialen: 

- Verslag vorige bijeenkomst 
- Plan van aanpak  
- Flap  met drie kolommen en een stift 

 

Inhoud: 

De begeleider heet de deelnemers welkom, blikt kort terug op de inhoud van de eerste bijeenkomst 
(zie het verslag) en geeft aan waar deze bijeenkomst over zal gaan. Deze bijeenkomst zal vooral gaan 
over het inzicht en begrip krijgen voor kinderen in verschillende situaties zowel thuis als op school en 
op welke manier de deelnemers hierover met elkaar in gesprek kunnen gaan. De eigen ervaringen en 
verwachtingen rondom de communicatie bij de overgang van thuis/psz naar school worden gedeeld.  
Op basis hiervan worden aanbevelingen voor vervolg geformuleerd.  

Werkwijze: 

De begeleider start met het welkom en blikt terug op de vorige bijeenkomst. In deze bijeenkomst 
hebben we met elkaar kennisgemaakt en de opzet van het project. Het ging om wie ben je en wat 
doe je graag met kinderen. We gingen in gesprek over deze momenten om elkaar beter te leren 
kennen en om te kijken wat belangrijk is bij het voeren van gesprekken over de ontwikkeling van de 
kinderen en het afstemmen van de verwachtingen over en weer.  

Vandaag gaan we verder met: Iedereen is anders – inzicht in en begrip voor de kinderen op school en 
thuis. 

De agenda van deze bijeenkomst ziet er als volgt uit: 

- Terugblik op de contactmomenten waarop je elkaar beter leert kennen ( incidenteel) 
Doel: terugblik en inventariseren actiepunten ook naar andere ouders 

- In gesprek over foto’s van kinderen en de beelden van de eigen kinderen 
Doel: vaardigheden inzetten rondom inzicht en begrip voor kinderen op school en thuis 



   
 

- Waar zitten deze contactmomenten  
Doel: actiepunten voor het gespreksmodel 

- In gesprek over de overgang van peuterspeelzaal naar basisschool. Wat zijn de 
verwachtingen en mogelijkheden over en weer 
Doel: eigen ervaringen helder krijgen, verwachtingen helder krijgen en feedback op de 
overgangsprocedure 

- Afsluiting en afspraken voor vervolg 

De begeleider blikt terug op de contactmomenten tussen ouders en school die er zijn geweest de 
afgelopen periode en ordent de antwoorden op een flap. 

Welke contactmomenten zijn er geweest waarin je elkaar beter hebt leren kennen: 

incidenteel 
 
 
 

gepland Welke ouders zien we nog 
niet en wat is daarvoor 
nodig 

  



   
 

Hoe ga je met elkaar in gesprek om het beste uit het kind te halen (45 minuten)  

Materialen: 

- Fotosetjes en reflectievragen 
 

Inhoud: 

Aan de hand van foto’s van kinderen gaan de ouders en leerkrachten in gesprek over: 

- Eigen subjectieve ideeën over opvoeding en ontwikkeling verwoorden 
- Je inleven in een andere opvoedingssituatie 
- Kansen zien voor ontwikkeling in deze situatie zowel thuis als op school 
- Wat maakt dit gesprek zo dat je samen zoekt naar kansen voor ontwikkeling 

Werkwijze: 

Er liggen diverse foto’s op tafel met kinderen van over de hele wereld en wat hun lievelingsspeelgoed 
is. De begeleider introduceert de foto’s en vraagt aan de deelnemers om een foto uit te kiezen en 
daarover met elkaar in tweetallen (ouder/leerkracht) in gesprek te gaan aan de hand van de 
volgende vragen: 

Wat heeft het kind gekozen bij de vraag wat ze graag doen: 
 
 
 
Wat roept dit bij ons op: 
 
 
 
Wat zie je het kind doen met deze materialen: 
 
 
 
 
Welke kansen voor ontwikkeling liggen hier: 
 
 
 
 
 
Wat zou dit kunnen betekenen voor thuis en op school:  
 
 
 
 

 



   
 

De begeleider blikt terug met de deelnemers op deze gesprekken: 

- Waar hebben we het vooral over gehad. 
- Lukt het je om je in te leven in dit kind 
- Waar zagen jullie kansen voor ontwikkeling 
- Wat maakt dit gesprek zo dat je samen zoekt naar kansen voor ontwikkeling? 

Dan komen de eigen beelden/foto’s op tafel en gaan de deelnemers daarover in tweetallen 
(ouder/leerkracht) met de volgende vragen over in gesprek 

Wat heb je gekozen 
 
 
Waarom vind je dit belangrijk  
 
 
 
Welke kansen voor ontwikkeling liggen hier 
 
 
 
Wat zou dit kunnen betekenen voor school/thuis.. 
 
 
 
 

 

De begeleider vraagt alle deelnemers kort op te schrijven wat ze nu te weten zijn gekomen. Dit wordt 
gecheckt bij degene met wie je gesproken hebt.  

Vervolgens blikt de begeleider met de deelnemers terug op deze gesprekken met behulp van de 
volgende vragen (hierbij kan eventueel een gefilmde opnamen worden bekeken): 

- Wat was er belangrijk 
- Wat liep plezierig 
- Waar hebben dit soort gesprekken een plek of zouden die een plek kunnen krijgen 

(incidenteel en gepland)  

Vanuit deze terugblik wordt de verbinden gemaakt met de theorie over sensitief en responsief 
reageren en de rol van thuisbetrokkenheid bij de ontwikkeling van kinderen.  

Onderzoek laat zien dat het weten van elkaars praktijken en het waarderen van elkaar praktijken 
helpt bij de ontwikkeling van de kinderen.  

Belangrijk is: sluit aan bij de activiteiten die belangrijk zijn voor de kinderen op die plek en kijk wat je 
daarin kunt versterken/ontwikkelen. 



   
 

- Waardering geven 
- Kansen zien 
- Samen plannen maken 

 

Bron: 

Communicatie 

Ouderbetrokkenheid valt of staat met goede contacten tussen de school en de ouders. Ouders en 
school hebben hetzelfde belang: het welzijn van het kind. Toch gaat het regelmatig mis in het contact 
met ouders. Dat is jammer, want ouderbetrokkenheid heeft een positieve invloed op het kind. Het 
heeft niet alleen te maken met het welzijn van het kind, maar het verhoogt ook de schoolprestaties. 
Ouderbetrokkenheid zorgt voor een gezamenlijk verantwoordelijkheidsgevoel en daardoor kan 
passend onderwijs zo goed mogelijk gerealiseerd worden. 
Goede, persoonlijke communicatie is daarom onmisbaar, want dan voelen ouders zich serieus 
genomen en eventuele misverstanden kunnen dan makkelijker uitgepraat worden. 
Maar wanneer is er sprake  van goede communicatie met ouders? Een paar kenmerken: 
• Een positieve grondhouding is erg belangrijk. De leerkracht ziet ouders niet als bedreiging, maar als 
partner, die een waardevolle bijdrage kan leveren. 
• De leerkracht probeert zich te verplaatsen in standpunt van de ouders. 
• De leerkracht laat merken dat hij oprecht geïnteresseerd is in de ouders. 
• De leerkracht toont waardering voor de inzet van ouders. 
• Het is belangrijk dat een leerkracht grenzen durft te stellen, want dat biedt duidelijkheid voor 
school en de ouders. 
• De leerkracht spreekt zijn verwachtingen van de ouders uit en informeert naar hun verwachtingen 
van school. 
• De leerkracht moet betrouwbaar en transparant zijn. Dat houdt onder andere in dat hij afspraken 
nakomt en dat hij het eerlijk toegeeft als er iets misgegaan is. 
Daarnaast is openheid in het team belangrijk. De leerkracht moet open en eerlijk zijn naar de 
collega’s in de dingen die goed gaan en niet goed gaan. Ouders voelen het als er wantrouwen en 
onrust in het team is 

http://wij-leren.nl/ouderbetrokkenheid-artikel.php 

.a.v. Tonnis Bolks, Professioneel communiceren met ouders, Boom Lemma Uitgevers 2011, 
Verkrijgbaar bij de boekhandel, ISBN 978 90 5931 663 8, € 21,50. 
Dit artikel is eerder verschenen in  het onderwijskundige tijdschrift Criterium 

  

http://wij-leren.nl/ouderbetrokkenheid-artikel.php
http://www.koc.nu/criterium/


   
 

De overgang naar de basisschool – wat gaat goed/wat kan beter (45 minuten)  

Materialen: 

- Kaartjes om op te schrijven/post its 
- Flappen om de post its op te groeperen 
- Stiften/pennen 

 
Inhoud: 

De deelnemers gaan vanuit eigen ervaringen met de overgang van psz/thuis en school in gesprek met 
elkaar over de sterktes, zwaktes en de wederzijdse verwachtingen.  

Werkwijze: 

De begeleider verdeelt de groep in tweeën; de ouders bij elkaar en de leerkrachten bij elkaar. Beide 
groepen beginnen met het uitwisselen van eigen ervaringen met de overgang tussen psz/thuis en 
basisschool, ieder vanuit zijn/haar eigen rol. Met elkaar worden deze ervaringen op de volgende 
manier samengevat: 

Wat herinneren we ons nog van deze overgang: 

Sterk Gemist 
 
 
 

 

Wat verwacht je van deze overgang: 

 
 
 
 

 

De flappen worden besproken en met elkaar vergeleken; wat zijn de verschillen en wat zijn de 
overeenkomsten, dat nemen we mee in de aanbevelingen. 

Vervolgens kijken we naar de bestaande praktijk. De deelnemers schrijven voor zichzelf op post its  in 
steekwoorden op wat ze belangrijk vinden in het uitwisselen van informatie over het kind. Deze post 
its worden op de flap met de volgende drie categorieën geplakt: 

 

 

 



   
 

 

Wat is belangrijk voor het kind Wat is belangrijk voor de 
ouders 

Wat is belangrijk voor de 
leerkrachten/school 

 
 
 
 
 
 
 

  

 

Plenair worden deze ideeën gedeeld en samengevat op de volgende flap:  

Ouders: 
 
 
 
 
 
 
 
 

Leerkrachten 
 
 
 

 

We sluiten af met een brainstorm over wat dit betekent voor de huidige aanpak, waar lukt dit al goed 
en waar kan dit beter en op welke manier: 

 
Aanbevelingen: 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 



   
 

Afsluiting en plannen voor vervolg (15 minuten)  

Materialen: 

- Voorstel agenda volgende keer 
 

Inhoud: 

Wat gaan de kinderen merken van wat we hier besproken hebben, hoe gaan we in de praktijk de 
komende tijd verder en wat leggen we hiervan vast.  

Werkwijze: 

De begeleider sluit de bijeenkomst af met een korte terugblik met de vraag; wat gaan de kinderen 
hiervan merken en wat leggen we hiervan vast.  

De plannen voor vervolg worden met elkaar vastgesteld. De volgende keer staat het belang van 
samen spelen en samen leren op de agenda en wat daaraan te leren valt. Met elkaar kijken we op 
welke manier we daarover het best met elkaar in gesprek kunnen gaan. We kiezen met elkaar een 
manier van informeren uit de gesprekscyclus van de school die past bij de gestelde doelen in het plan 
van aanpak van de schoolleergemeenschap.  

  



   
 

 

Bijeenkomst 3 

Samen spelen – samen leren 

Van samen spelen valt veel te leren 

 

  



   
 

Bijeenkomst 3 

Samen spelen – samen leren 

Van samen spelen valt veel te leren 

 

Opzet van de bijeenkomst 

De deelnemers blikken terug op de verschillende manieren waarop ouders en leerkrachten elkaar 
leren kennen, wat werkt wel en wat kan beter. Vervolgens gaan de deelnemers in gesprek met elkaar 
over de foto’s van kinderen die samen spelen zowel thuis als op school, wat daaraan te leren valt en 
wat de rol van de volwassene daarbij kan zijn. De deelnemers brengen met behulp van de cirkels van 
Pino en Pasternak over thuisbetrokkenheid elkaar in beeld op welke manier zij de ontwikkeling van 
kinderen thuis kunnen stimuleren. Het gekozen werkpunt wordt daarna met elkaar besproken en van 
feedback en tips voor vervolg voorzien.  

Doelen: 

- Belang inzien van spelen voor de ontwikkeling en het leren van jonge kinderen 
- Manieren verkennen om onderlinge interacties en de ontwikkeling te stimuleren thuis en op 

school 
- Reflectie op het gesprek met het model van de gespreksvaardigheden 
- Aanbevelingen voor de gesprekscyclus binnen de school. 

 

Voorbereiding door de deelnemers: 

- Beelden van kinderen die samen spelen 
- Nadenken over jouw rol bij het samenspelen van kinderen 
- Materialen meenemen (intakeformulier etc.) die de school graag wil bespreken 

 
Benodigde materialen: 

- Uitnodiging en verslag van de vorige bijeenkomst 
- Plan van aanpak 
- Beelden van kinderen die samen spelen zowel binnen als buiten 

 
Programma 

• Welkom en terugblik ( 15 minuten)  
• In gesprek over het belang van samenspelen en de rol van de volwassene (60 minuten) 
• Hoe informeren wij als school de ouders over de rol van de volwassene bij het stimuleren van 

ontwikkeling ( 30 minuten) 
• Afsluiting en plannen voor vervolg ( 15 minuten)  



   
 

Bijeenkomst 3 

Samen spelen – samen leren 

Van samen spelen valt veel te leren 

Welkom en terugblik ( 15 minuten) 

Materialen: 

- Verslag vorige bijeenkomst 
- Plan van aanpak  

 
Inhoud: 

In deze bijeenkomst staat het belang van spelen thuis en op school centraal zowel vanuit het 
perspectief van de leerkrachten als dat van de ouders. In de gesprekken bij de foto’s van spelende 
kinderen gaan we op zoek naar manieren om het spel en de interactie thuis en op school te 
stimuleren. Hierbij gebruiken we het model van Pino en Pasternak rondom thuisbetrokkenheid als 
manier om tot gezamenlijke reflectie en verdieping te komen.   

Werkwijze 

De begeleider heet de deelnemers welkom en blikt kort terug op het doel van de vorige bijeenkomst 
was: elkaar leren kennen door in gesprek te gaan over wat kinderen graag doen en wat daaraan te 
leren valt. De vraag is hoe je daar in de tussentijd mee verder bent gegaan.  

Vraag: in gesprek met ouders die je niet zo vaak spreekt – wie heb je gesproken - 

- Waar liggen de contactmomenten 
- Waar praat je dan over 
- Wat kom je over het kind of de thuissituatie te weten 
- Waar liggen kansen om dit te versterken  

De deelnemers inventariseren met elkaar;  

- Waar liggen kansen 
- Wat vraagt dat van school 
- Wat vraagt dat van ouders 
- Waarom is het belangrijk 

  



   
 

In gesprek over het belang van samenspelen en de rol van de volwassene (60 
minuten) 

Materialen: 

- Foto’s/verhalen van spelende kinderen op school en thuis 
 

Inhoud: 

De deelnemers gaan met elkaar in gesprek over wat kinderen graag samen spelen. Hierbij gaat het 
zowel om het elkaar  en elkaars verwachtingen leren kennen als om het elkaar infomeren over de 
ontwikkeling van de kinderen in het spel. Vanuit een gezamenlijke reflectie gaan de deelnemers op 
zoek naar manieren om het kind thuis en op school te stimuleren.  

Werkwijze: 

De begeleider nodigt een leerkracht uit om een foto/verhaal te delen van kinderen die samen spelen 
en daarbij de volgende vragen te beantwoorden;    

- Wat doen kinderen graag samen 
- Wat vinden jullie als leerkrachten het belang hiervan/wat leren kinderen hiervan 
- Waar ben jij als volwassene bij nodig 

Vervolgens gaan de deelnemers in tweetallen/drietallen aan de hand van de beelden van de 
leerkrachten met elkaar in gesprek over dezelfde vragen:  

- Wat doen kinderen graag 
- Wat leren kinderen hiervan 

o Wat vindt de school belangrijk als het gaat om de ontwikkeling van de kinderen 
o Waar kunnen we dat vinden/hoe weten we dat als ouders 

        - Wat is de rol van de volwassene/ Wat doe jij als leerkracht om ontwikkeling te stimuleren 

Plenair worden de besproken punten uitgewisseld:  

- Welke activiteiten 
- Welke bedoeling 
- Rol van de volwassene 

Op de tafels liggen 2 flappen waarop de ouders kunnen aangeven wat als duidelijk is wat betreft het 
belang van spel voor de school en wat nog mist om een goed beeld te krijgen van het belang van spel 
voor de ontwikkeling van kinderen. Dit wordt meegenomen in de aanbevelingen. 

Vervolgens gaan de ouders in kleine groepjes met elkaar in gesprek waarbij één ouder de rol van 
schrijver op zich neemt en de gesprekken samenvat in steekwoorden op een post it.   - 

- Wat doen ze graag 
- Wat vinden jullie het belang hiervan/wat leren ze hiervan 
- Waar ben je als volwassene bij nodig – dit op een post it schrijven 

 



   
 

De begeleider maakt vervolgens de verbinding vanuit deze praktijkverhalen naar de theorie van Pino 
en Pasternak. Uit onderzoek blijkt dat thuisbetrokkenheid van groter belang is voor ontwikkeling van 
kinderen dan ouderbetrokkenheid ( betrokkenheid van ouders bij school). Het gaat daarbij om de 
manier waarop kinderen thuis betrokken zijn bij de activiteiten die voor kinderen betekenisvol zijn.  

De post its worden geordend bij de verschillende cirkels en er wordt met elkaar meegedacht op 
welke manier ook de andere manieren van thuisbetrokkenheid bij bepaalde spelactiviteiten zowel 
thuis als op school eruit zouden kunnen zien en wat daarvan het belang is voor de ontwikkeling van  

 

Korte uitleg van de verschillende onderdelen: 

Ondersteunen 
Sensitief zijn – wat doet je kind en wat betekent dat voor hem/haar 
Responsief zijn – kind ondersteunen door te zien, te erkennen en hoge verwachtingen te hebben 
Autonomie  
Beurt verdeling  
Metacognitie - Praten over - Plannen maken -Reflecteren - Problemen oplossen 
Uitdagen 
De kinderen uitdagen net iets moeilijkers of iets nieuws aan te pakken - scaffolding 

Eventueel: Reflectie op de gesprekken met de punten van het gespreksmodel: 

 - was het een plezierig gesprek 
 - wat ben je nu van elkaar te weten gekomen 
 -  heb je samen ideeën gekregen om nu verder te gaan 



   
 

De begeleider verdeelt de groep in twee. Bij elke groep gaat een leerkracht in gesprek met een 
ouder. De andere ouders luisteren en kijken mee met de cirkels van thuisbetrokkenheid en het 
reflectieblad “goede gesprekken’. We verdelen de kijkpunten.  

Het gesprek gaat over een activiteit op school met de volgende vragen: 

- Wat doen ze 
- Wat leren ze 
- Wat doen ze thuis 
- Welke mogelijkheden voor vervolg zijn er thuis 

Na het gesprek wordt gezamenlijk teruggekeken met de cirkels van thuisbetrokkenheid: 

- Wat doen ze 
- Wat leren ze ervan 
- Wat kun jij als volwassene doen 

 
En met de reflectiepunten vanuit het gespreksmodel “goede gesprekken”. 

 - was het een plezierig gesprek 
 - wat ben je nu van elkaar te weten gekomen 
 -  heb je samen ideeën gekregen om nu verder te gaan 

We sluiten gezamenlijk af met de vraag; 

Op welke manier krijg je ideeën om de thuisbetrokkenheid te stimuleren 

Voor de komende periode vraagt de begeleider aan de deelnemers om verhalen te verzamelen bij de 
bij de verschillende onderdelen van thuisbetrokkenheid – hoe zou dat eruit kunnen zien. Deze 
verhalen wisselen we de volgende keer uit en geeft leerkrachten ook meer handvaten om mee te 
denken met andere ouders. 

 

 

 

 

  



   
 

Hoe informeren wij als school de ouders over de rol van de volwassene bij het 
stimuleren van ontwikkeling (30 minuten) 

Materialen: 

- Bronnen uit de eigen praktijk die de school al gebruikt om ouders te informeren zoals een 
website, schoolgids, inhoud van een informatie avond, info boekje voor de onderbouw, 
portfolio van kinderen 
 

Inhoud: 

De gekozen bronnen ( oudervertelgesprek/rapport gesprek/ intake procedure) in de school worden 
door de deelnemers besproken en van feedback voorzien. Wat is er duidelijk als het gaat om wat er 
van ouders wordt verwacht en wat er thuis gedaan kan worden en hoe duidelijk is het wat de school 
belangrijk vindt en wat het daar zelf aan doet. Op basis van deze uitwisseling worden er 
aanbevelingen voor vervolg gedaan.  

Werkwijze: 

De begeleider kiest op basis van het plan van aanpak en de afspraken uit het vorige overleg wat de 
leerkrachten willen presenteren aan de ouders en op welke manier ze daar feedback op willen 
krijgen. De leerkrachten presenteren hun aanpak en stellen een vraag voor feedback aan de ouders. 

Vervolgens gaan de ouders in gesprek met de leerkrachten over: 

- Wat is sterk  
- Wat mist er nog 

 
Denk daarbij aan de punten voor een “goed gesprek” 

- Op welke manier leren ouders en leerkrachten elkaar zo kennen 
- Op welke manier informeren ouders en leerkrachten elkaar over de ontwikkeling 
- Op welke manier wordt er meegedacht over het stimuleren van de ontwikkeling van de 

kinderen (thuisbetrokkenheid) 
 

En voor ouders geldt specifiek de vraag; Op welke manier helpt dit bij thuisbetrokkenheid   

En voor leerkrachten: Welke bronnen zijn er voor thuisbetrokkenheid in de school  

We sluiten af met de vraag; 

Op welk moment gaan we dit inzetten en op welke manier gaan we hier met andere ouders en 
leerkrachten over communiceren. Deze aanbevelingen nemen we mee in het tussentijds overleg met 
de directie. 

  



   
 

Afronding en afspraken voor vervolg (15 minuten) 

Materialen: 

- Plan van aanpak 
- Draaiboek 

 
Inhoud: 

De begeleider rond de bijeenkomst af door terug te blikken op de besproken punten en een voorstel 
te doen om hier de komende tijd in de eigen praktijk mee verder te gaan. Daarnaast wordt een 
voorstel voor de agenda van de volgende bijeenkomst geformuleerd.  

Werkwijze 

De begeleider vat samen wat besproken is op de verschillende flappen met de post-its rondom 
ouderbetrokkenheid en stelt voor om de komende periode verder op zoek te gaan naar manieren  
van thuisbetrokkenheid in onze eigen praktijk en de rol van de volwassene.  

Voor de leerkrachten is het de vraag om in beeld te brengen op welke manier de school informatie 
geeft over wat ze doen en hoe zij de rol van de volwassene zowel thuis als op school daarbij zien ( 
welke vormen van thuisbetrokkenheid willen ze stimuleren).  

De volgende keer zal het gaan over de manier waarop je in gesprek kunt gaan over wat je kind nodig 
heeft en waar je je zorgen om maakt. Daarbij zullen vooral wederzijdse verwachtingen en het 
meedenken vanuit de situatie van het kind (thuis en op school) de insteek zijn. 

  



   
 

 

Bijeenkomst 4 

   Wat heeft dit kind nodig 

                                              Gesprekken rond de ontwikkeling van het kind 

  



   
 

Bijeenkomst 4 

   Wat heeft dit kind nodig 

                                              Gesprekken rond de ontwikkeling van het kind 

 

Opzet van de bijeenkomst 

De bijeenkomst start met een korte terugblik op de activiteiten van de vorige bijeenkomst. Hierbij 
reflecteren de deelnemers zowel op de manier van ondersteunen van het kind door de volwassene ( 
cirkels van Pino/Pasternak)  als op de manier waarop het gesprek gevoerd is (kijkpunten goed 
gesprek) en op welke manier dit gesprek bijdraagt aan Educatief partnerschap en een plek heeft in 
de gesprekscyclus. Daarna gaan de deelnemers  met elkaar in gesprek over de eigen foto’s en 
verhalen. Hierbij gaat het om het inzicht krijgen in wat kinderen nodig hebben voor hun ontwikkeling 
zodat de deelnemers met elkaar mee kunnen denken over vervolg (thuis en op school). De 
bijeenkomst wordt afgesloten met het gekozen gespreksmoment (rapportgesprek/website/info 
boekje) waar feedback op wordt gegeven. De begeleider maakt samen met de deelnemers het 
voorstel voor de agenda van de laatste bijeenkomst. 

Doelen: 

- Ouders en leerkrachten informeren elkaar over de ontwikkeling van de kinderen. 
- Reflecteren op een bestaand gespreksmoment waarin gekeken wordt op welke manier het 

wederzijds informeren over de ontwikkeling van het kind verbeterd kan worden.  
- In gesprek met elkaar waarin de wederzijdse kennis rondom het kind wordt ingezet en met 

elkaar meegedacht wordt over de ondersteuning van het kind bij het leren thuis en op 
school.  

- Met elkaar in gesprek en daarin verschillende vormen van thuisbetrokkenheid inzetten.   
 
Voorbereiding door de deelnemers: 

Voor ouders:    Een foto/verhaal van je kind. Iets waar je je zorgen over maakt of 
waar je vragen over hebt. 

Voor leerkrachten:  Een foto van spel van kinderen uit de klas waarvan je vindt dat 
ouders dit ook vaker thuis zouden kunnen doen 

 

Benodigde materialen: 

- Verslag vorige bijeenkomst 
- Filmpje van een gesprek tussen ouder en leerkracht van de vorige bijeenkomst 
- Reflectiekaart bij de cirkels en “een goed gesprek” 
- Flappen en stiften 

 



   
 

 

Draaiboek 

1. Welkom en terugblik op de vorige bijeenkomst (30 minuten) 
 

2. In gesprek over de ondersteuning van de ontwikkeling van kinderen ( 30 minuten) 
 

3. Hoe ga je in gesprek als je je zorgen maakt over de ontwikkeling van het kind (30 
minuten) 
 

4. Afsluiting en plannen voor vervolg (15 minuten)  
  



   
 

Bijeenkomst 4 

   Wat heeft dit kind nodig 

                                              Gesprekken rond de ontwikkeling van het kind 

          Draaiboek bijeenkomst 4 
 
 

Welkom en terugblik ( 15 minuten) 

Materialen: 

- Verslag vorige bijeenkomst 
- Plan van aanpak  

 

Inhoud: 

De begeleider heet de deelnemers welkom, blikt kort terug op de inhoud van de vorige  bijeenkomst 
(zie het verslag) aan de hand van een filmpje van een gesprek tussen ouder en kind uit de vorige 
bijeenkomst. Hierbij reflecteren de deelnemers zowel op de manier van ondersteunen van het kind 
door de volwassene ( cirkels van Pino/Pasternak)  als op de manier waarop het gesprek gevoerd is 
(kijkpunten goed gesprek) en op welke manier dit gesprek bijdraagt aan Educatief partnerschap en 
een plek heeft in de gesprekscyclus. 

Werkwijze: 

De begeleider start met het welkom en blikt terug op de vorige bijeenkomst door een filmpje te 
kiezen van een gesprek tussen een ouder en een leerkracht en daar met de deelnemers op te 
reflecteren met behulp van de volgende punten:   

1. Waar hebben we het over – wat valt op 

2. Welke manieren van ondersteuning zien we terug (vanuit de cirkels van thuisbetrokkenheid) 

3. Wat is in dit gesprek van belang voor educatief partnerschap 

4. Hoe geven we dit het best een plek in de huidige gesprekscylclus binnen de school.  

5. Wat vinden we terug van de punten van gespreksvoering (een goed gesprek)  

 

 



   
 

In gesprek over de ondersteuning van de ontwikkeling van kinderen (30 
minuten) 

Materialen: 

- Flappen met de cirkels van thuisbetrokkenheid 
- Stiften en post its  

 

Inhoud: 

De deelnemers hebben verhalen verzameld over thuisbetrokkenheid, delen dit met elkaar en breiden 
in deze uitwisseling de ideeën rondom thuisbetrokkenheid met elkaar uit.  

Werkwijze: 

In de ruimte hangen diverse flappen op met de cirkels van thuisbetrokkenheid. De ouders gaan in 
kleine groepjes met elkaar in gesprek over hun verhalen rondom thuisbetrokkenheid. De 
leerkrachten luisteren en vatten de gesprekken samen op post-its en brengen de verhalen in 
kernwoorden onder in de cirkels. 

De leerkrachten brengen de verhalen in rondom thuisbetrokkenheid die zij hebben verzameld in hun 
gesprekken met andere ouders.  

  



   
 

Hoe ga je in gesprek als je je zorgen maakt over de ontwikkeling van het kind 
(30 minuten) 

Materialen: 

- Beelden/verhalen uit de eigen praktijk 
- Posters met de cirkels van thuisbetrokkenheid (PIno en Pasternak) 
- Post-its en stiften 
- Filmcamera om de gesprekken op te nemen 

 

Inhoud: 

De ouders gaan met de leerkrachten in gesprek over hun kind. Daarbij kiezen ze een onderwerp waar 
ze zich zorgen over maken of waar ze het in het belang van het kind graag over zouden willen 
hebben. Daarbij gaat het vooral om samen te reflecteren op de ontwikkeling van het kind en om 
samen manieren te vinden om thuisbetrokkenheid te stimuleren.  

Werkwijze: 

De ouders en leerkrachten vormen tweetallen waarbij een ouder het onderwerp kiest om over in 
gesprek te gaan met de leerkracht.  

Waar zou jij als ouder het nog graag over willen hebben met de leerkracht: 

- Waar wil je het over hebben 
- Hoe doen ze dat op school 
- Hoe kun je nu verder thuis 
- Waar zitten dit soort overleg momenten en wat vraagt dit van jou 

De andere ouders kijken mee met het gesprek in de rol van observeerder en gebruiken daarbij de 
volgende kijkvragen:  

- Wat ben je als leerkracht nu te weten gekomen  
- Welke kansen voor thuisbetrokkenheid zijn er – verhalen verzamelen om 

thuisbetrokkenheid te stimuleren  
- Waar zitten dit soort gespreksmomenten 

Na afloop van het gesprek worden de kijkvragen eerst in het kleine groepje met elkaar besproken. 

Vervolgens worden de belangrijkste punten met elkaar gedeeld en eventuele 
vragen/onduidelijkheden met elkaar besproken. De vraag naar de plek van dit soort 
gespreksmomenten verbindt de ervaringen met deze gesprekken naar de gesprekscyclus binnen de 
school. Hiervoor wordt gekeken wat er al is en wat er naar als aanbeveling kan worden meegegeven 
richting de directie.  

  



   
 

Afsluiting en plannen voor vervolg (15 minuten)  

 

Materialen: 

- Gekozen bespreekpunt zoals de nieuwe opzet van het rapportgesprek, informatiebrief 
nieuwe ouders, foto’s van activiteiten met kinderen in digiduif met begeleidende tekst en 
verbinding met thuisbetrokkenheid (wat doen we op school en waarom en wat kan er thuis 
en waarom) 
 

Inhoud: 

Het gekozen bespreekpunt wordt door ouders en leerkrachten besproken. Op basis van deze 
feedback worden aanbevelingen voor vervolg geformuleerd. 

 
Werkwijze: 

De deelnemers bespreken met elkaar het gekozen bespreekpunt. Afhankelijk van de groepsgrootte is 
dit plenair of eerst in kleine groepjes en vervolgens in de grote groep. Hierbij is steeds de opbouw: 

- Verwoorden wat er goed gaat.  
- Inventariseren wat er nog meer kan 
- Brainstormen over de manier waarop dat in de praktijk zou kunnen  (aanbevelingen voor 

vervolg verwoorden) 
  



   
 

 

Bijeenkomst 5 

     We maken de stand van zaken op 

                                               

 

  



   
 

Bijeenkomst 5 

     We maken de stand van zaken op 

        

Opzet van de bijeenkomst 

We blikken terug op wat er de afgelopen bijeenkomsten aan de orde is geweest rondom het 
verbeteren van de communicatie tussen thuis en school. We onderzoeken met elkaar wat er nodig is 
in een gesprek over iets waar je je zorgen over maakt bij het kind en op welke manier ouders en 
leerkrachten elkaar daarbij kunnen ondersteunen. Tot slot  

Doelen: 

- Terugblikken op de aanbevelingen voor de verbeteringen in de communicatie tussen 
ouders en thuis. 

- In gesprek over iets waarover je je bij dit kind zorgen maakt. 
- Reflectie op dit gesprek met het gespreksmodel “goede gesprekken” en aanbevelingen 

formuleren. 
- Meedenken met elkaar vanuit het kind bij het stimuleren van ontwikkeling zowel thuis 

als op school.  
 

Voorbereiding door de deelnemers: 

- Feedback op de gevraagde communicatie instrumenten (rapport/intake/tekst bij foto 
etc.) 

- Ervaringen/good practices delen over het samen nadenken over de ontwikkeling van het 
kind 

 

Benodigde materialen: 

- Verslag vorige bijeenkomst 
- Communicatie instrumenten vanuit de school voor feedback 

 
Programma 

• Welkom met koffie en thee 
• In gesprek over het ondersteunen van de ontwikkeling van kinderen 
• We maken de stand van zaken op  
• Feedback op het gesprek met elkaar als je je zorgen maakt over het kind met behulp van 

het gespreksmodel “goede gesprekken” 
• Afsluiting en plannen voor vervolg 

  



   
 

Bijeenkomst 5 

                                      We maken de stand van zaken op 

                                              Educatief partnerschap in de eigen praktijk 

          Draaiboek bijeenkomst 5 
 
 

Welkom en terugblik ( 15 minuten) 

Materialen: 

- Verslag vorige bijeenkomst 
- Plan van aanpak  

 

Inhoud: 

De begeleider heet de deelnemers welkom, blikt kort terug op de inhoud van de vorige  bijeenkomst 
(zie het verslag). Ook onderzoeken we welke ideeën ouders hebben gekregen voor thuis bij het zien 
van de foto’s en verhalen die leerkrachten hebben gedeeld. Tot slot maken we de stand van zaken 
op; welke aanbevelingen hebben we ten aanzien van de manieren van communiceren tussen ouders 
en school die bijdragen aan Educatief partnerschap. Wat zijn de wensen voor vervolg. 

Werkwijze: 

De begeleider start met het welkom en blikt terug op de vorige bijeenkomst door een filmpje te met 
behulp van een filmpje https://vimeo.com/68116931 waarin twee wetenschappers vertellen over 
wat voor hen als kind belangrijk is geweest bij de eigen ontwikkeling (zowel thuis/school).  
 
1. Wat valt ons op 

2. Welke manieren van ondersteuning zien we terug (vanuit de cirkels van thuisbetrokkenheid) 

3. Welke ervaringen/good practices heb je meegemaakt de afgelopen periode die helpen bij het 
samen stimuleren van ontwikkeling van kinderen (Educatief partnerschap).  

  

https://vimeo.com/68116931


   
 

In gesprek over de ondersteuning van de ontwikkeling van kinderen (30 
minuten) 

Materialen: 

- Flappen met de cirkels van thuisbetrokkenheid 
- Stiften en post its  
- Voor ouders:    Foto/verhaal van iets dat je kind thuis doet en wat jij belangrijk vindt voor de 

ontwikkeling van jouw kind en op welke manier jij daar bij betrokken bent. 
- Voor leerkrachten:  Een foto/verhaal van de manier jij kinderen ondersteunt bij een 

activiteit die jij als leerkracht voor de ontwikkeling van een kind belangrijk vindt. 
 

Inhoud: 

De leerkrachten en ouders brengen een beeld in waarin ze laten zien wat ze belangrijk vinden voor 
de ontwikkeling van de kinderen en gaan hier samen over in gesprek en wisselen de ideeën rondom 
thuisbetrokkenheid met elkaar uit.  

Werkwijze: 

De leerkrachten/ouders laten een foto zien uit de eigen praktijk waarin iets te zien is, dat ze heel 
belangrijk vinden voor de ontwikkeling van kinderen. 

De ouders wordt gevraagd om over de volgende vragen na te denken: 

- was het duidelijk (bedoeling van de activiteit)   
- welke ideeën voor thuis kreeg je ( op post it zetten) 

Leerkrachten:  

- welke tips voor thuis kun je als school geven op basis van deze beelden. 

De ouders en leerkrachten wisselen deze ideeën uit, vullen elkaar aan en wisselen van rol. 

Daarna reflecteren ze samen op het gesprek met het gesprekmodel “goede gesprekken” en kijken of 
het volgende gelukt is:  

Komen we meer van elkaar te weten en wat we belangrijk vinden voor het kind 

Krijgen we inzicht zodat we mee kunnen denken over vervolg thuis/op school om de ontwikkeling te 
stimuleren. 

En wat er nog nodig is/tips voor de school: 

 
 
 
 



   
 

We maken de stand van zaken op 

Materialen: 

- Communicatie instrumenten waar feedback op is gegeven vanuit de SLG met het oog op 
Educatief partnerschap (rapport/intake formulier/informatie brief) 

- Stiften en post its  
 

Inhoud: 

De leerkrachten en ouders zetten op een rijtje wat ze in de SLG met elkaar aan aanbevelingen tips 
hebben gegeven bij de bestaande sommunicatie instrumenten vanuit het oogpunt van Educatief 
partnerschap.  

Werkwijze: 

In kleine groepen de afgesproken instrumenten bespreken en feedback geven vanuit het model 
“goede gesprekken”. 

Komen we meer van elkaar te weten en wat we belangrijk vinden voor het kind 

Krijgen we inzicht zodat we mee kunnen denken over vervolg thuis/op school om de ontwikkeling te 
stimuleren. 

En wat er nog nodig is/tips voor de school: 

 
 
 
 
 
 
 

  



   
 

 

Feedback op het gesprek als je je zorgen maakt over het kind 

 

Materialen: 

- Gespreksmodel “Goede gesprekken” 
 

Inhoud: 

De leerkrachten en ouders gaan met elkaar in gesprek met elkaar naar aanleiding van iets waar je je 
zorgen over maakt in de ontwikkeling van kinderen. Daarna reflecteren we met elkaar op dit gesprek 
met behulp van het gespreksmodel “goede gesprekken” en geven aanbevelingen.   

Werkwijze 

- 2 tal gaat in gesprek en er zijn 2 observatoren 

Reflectie op het gesprek: 

- was het een plezierig gesprek 
- was duidelijk wat de school vindt 
- was duidelijk wat er thuis mee kan en hoe 

Welke aanbevelingen voor vervolg: 

 

 

 

 

 

 

 

  



   
 

Plannen voor vervolg 

Materialen: 

-  Plan van aanpak 
 

Inhoud: 

Met elkaar in gesprek over de opzet, werkwijze en opbrengst van deze SLG en op welke manier dit 
een vervolg gaat krijgen. 

 

Werkwijze 

In gesprek over de volgende punten: 

- Wat heeft deze leergroep jou opgeleverd 
- Wat is belangrijk voor vervolg 
- Wat gaat je kind hier thuis/school van merken 
- Op welke manier betrekken we andere ouders bij de uitkomsten van deze SLG 
-  
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