Communicatie tussen school en
ouders:
twintig mogelijkheden
Haalt uw school al alles uit de kast om de relatie met ouders te verstevigen? Hier treft u 20 manieren om de
communicatie tussen school en ouders handen en voeten te geven. Deze lijst is afkomstig uit de meer
uitgebreide brochure ‘Ouderbetrokkenheid’ van OUDERS VAN WAARDE. In die brochure wordt ingegaan
op wat de school kan doen om ouders die niet georganiseerd zijn in bestuur, medezeggenschapsraad (MR)
of ouderraad (OR) te betrekken bij de school. Ook is hierin beschreven waarom een goede samenwerking
tussen school en ouders belangrijk is. Goede communicatie speelt hierbij een belangrijke rol.

De volgende 20 vormen van communicatie zijn slechts een korte opsomming om u op weg te helpen. De
ene manier is meer geschikt voor basisonderwijs, de andere voor voortgezet onderwijs. Doe er uw voordeel
mee. En wilt u een uitgebreide toelichting op deze mogelijkheden met praktische tips om ze toe te passen
op uw school, bestel dan de brochure ‘Ouderbetrokkenheid’ via www.ouders.net of via (0343) 513 434.
Scholen die aangesloten zijn bij OUDERS VAN WAARDE kunnen de brochure ‘Ouderbetrokkenheid’ als
extra service gratis downloaden via de VIP-scholenpagina.

Formele mogelijkheden (naast MR en OR)
1. (digitale) nieuwsbrieven
2. schoolkrant
3. schoolgids
4. tien-minutengesprek/ oudergesprek
5. ouderavonden, bijvoorbeeld de ouderavond ‘Een 10 voor communicatie’
6. infotelefoon/e-mailadres
7. ouderpanels (zie de gratis download ‘tien tips over het opzetten van ouderpanels’ op www.ouders.net
8. raadpleging van ouders door MR en OR over een specifiek onderwerp
9. oudervragenlijst/ tevredenheidsonderzoek
10. website school
11. ouderovereenkomst of oudercontract
12. contactouders of klassenouders

Informele mogelijkheden
13. inloop (half) uur
14 inloopspreekuur directeur
15. koffieochtenden
16. huisbezoek
17. open dagen
18. kijkmorgen/openbare les
19. hyvespagina per groep/ digitaal discussieplatform/ polls op de
schoolwebsite. Nog meer social media inzetten? Lees dan 10 tips over
ouderparticipatie op www.samenmediamaken.nl.
20. feesten en vieringen
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OUDERS VAN WAARDE is de landelijke organisatie van en voor ouders, ouder- en
medezeggenschapsraden in het christelijk, katholiek en oecumenisch onderwijs. Kijk voor meer informatie
op www.ouders.net.
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