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November 2015
Contacten met ouders
Communicatie tussen ouders en leerkrachten is erg belangrijk.
Het is belangrijk voor beide partijen, maar vooral voor het welbevinden van ieder kind.
Op de Werkschuit is de communicatie als volgt geregeld:



















Maandelijkse nieuwsbrief ‘De Scheepstelegraaf’, deze hangt ook op de
prikborden bij de uitgangen. Hierbij is ook een data overzicht met de activiteiten
opgenomen.
Eén keer per jaar komt een jaarverslag uit. Dit verslag geeft een overzicht van
de activiteiten van het afgelopen jaar van het team, de MR en de OR.
De ouderraad komt minimaal tien keer per jaar bij elkaar.
Zeven ouders en twee leerkrachten hebben zitting in de ouderraad.
De medezeggenschapsraad komt minimaal zeven keer per jaar bij elkaar.
Drie ouders, drie leerkrachten en de directeur hebben zitting in de MR.
De schoolgids wordt elk jaar aangepast en wordt per mail verstuurd.
De website: activiteiten binnen de school worden op de website beschreven en
met foto’s in beeld weergegeven.
Informatieavond: elke leerkracht verzorgt aan het begin van het schooljaar een
informatieavond voor de ouders van zijn/haar groep. De ouders krijgen
informatie over de leerstof en werkwijzen in de groep.
Algemene ouderavond: één keer per jaar wordt er een thema-avond
georganiseerd.
De ouderraad is actief binnen de school en helpt bij allerlei activiteiten, zoals
Sint, Kerst, Pasen, Eindfeest, sportdag.
Hulpouders zijn van harte welkom binnen de school. Elke leerkracht maakt
gebruik van hulpouders bij: koken, lezen, computerhulp, handvaardigheid,
begeleiding bij excursies e.d.
Elke ochtend gaat de schooldeur om 8.20 uur open. De ouders krijgen de
gelegenheid om de leerkracht te spreken of om een afspraak te maken.
Vanaf 14.30 uur is elke leerkracht tot 15.30 uur beschikbaar voor contact met
ouders en/of leerlingen.
De leerkrachten van groep 1 leggen huisbezoeken af.
De andere leerkrachten gaan op huisbezoek indien dat nodig is.
De directeur is op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag aanwezig. Er is bijna
altijd ruimte voor contact óf voor het maken van een afspraak.









De leerlingen van de groepen 1 t/m 8 krijgen twee keer per jaar een schriftelijk
rapport. Daarna vinden de spreekavonden plaats, waarbij alle ouders worden
uitgenodigd.
Verschillende groepen werken met Klasbord, kleine berichtjes en foto’s worden
op klasbord geplaatst.
Verschillende groepen versturen wekelijks een weekoverzicht naar de ouders.
Ouders kunnen elkaar in de ouderontmoetingsruimte op de eerste woens- en
vrijdagochtend van de maand ontmoeten.
Deze ontmoetingsplek wordt ook gebruikt voor gastsprekers zoals: GGD,
therapeuten, Centrum voor jeugd en gezin, orthopedagogen.
Sinds dit schooljaar zijn we gestart met kennismakingsgesprekken waarbij óók
de leerlingen en hun ouders bij zijn.
Ouders kunnen zich hiervoor vrijwillig intekenen. Het doel van het gesprek is dat
ouders en leerlingen vertellen waar de talenten van het kind zitten. Ook kan
besproken worden waar ouders en leerlingen een uitdaging in zien.

