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Onderwerp: Ouderparticipatie
Aanwezig: 15 leden van zowel OR als MR en directeur Cees Aandewiel
Verslag: Carla Roovers (MR) op 30 maart
Beide raden hebben zich de afgelopen twee jaar vaker –zowel per raad als gemeenschappelijkgebogen over het onderwerp ouderparticipatie. Dit keer is het de intentie om ideeën met elkaar uit
te wisselen en gemeenschappelijke acties uit te zetten. Aan beide kanten is er behoefte om het
onderwerp te concretiseren naar acties binnen school.
Aangegeven wordt door docenten dat alle collega’s binnen de Nassauschool open staan en
enthousiast zijn om de ouderparticipatie op klasniveau te vergroten.
De avond bestaat uit twee onderdelen. In het eerste gedeelte geven beide voorzitters van de raden
hun toelichting op het onderwerp van deze avond. Ook komt Cees aan het woord.
Cees geeft onder andere aan dat vanuit de VCOG de vraag aan oa de Nassauschool gesteld is om een
apart ouderparticipatieplan op te stellen. Cees vertelt dat de directie ervoor kiest dit onderwerp
duidelijk te benoemen in het aankomende schoolplan 2015-2019.
Aangegeven wordt dat er zeker al het eea gebeurt binnen school met het betrekken van o uders.
Afgelopen schooljaar zijn oa te benoemen het organiseren van het Sinterklaas- en Eindfeest (groep 8)
en de inrichting van het schoolplein. Er is echter behoefte aan meer lijn/grip op betrokkenheid van
ouders.
In de tweede helft van de avond gaan de leden uit elkaar en buigen zich in twee groepen over de
vragen:
1. Kernwaarden en identiteit Nassauschool.
2. Bedenken van kaders waarin activiteiten ouderparticipatie moeten passen incl
buitenschoolse activiteiten.
De groep die het eerste onderwerp besprak vanuit verschillende posities (leerkracht, directeur,
ouders) de kernwaarden en identiteit van de school.
Uit de tweede groep kwamen de volgende actiepunten:
 Tot aan de zomer worden voorbereidingen getroffen voor het maken van een vragenlijst met
daarin overzicht soort activiteiten waarvoor ouders zich in het nieuwe schooljaar kunnen
aanmelden. Actie door: Carolien, Evelyn, Mirjam, Nicole
 Tegelijkertijd wordt uitgezocht hoe een digitale kaartenbak opgezet zou kunnen worden
waarin de vaardigheden en talenten van ouders centraal geregistreerd kunnen worden. Actie
door: Carolien, Evelyn, Mirjam, Nicole
 Voor de vakantie volgt er nog communicatie richting ouders over genoemde ontwikkelingen.
Actie door: Carla Roovers en (zo nodig) Nathalie
 Alle docenten starten in het nieuwe schooljaar op basis van de ingevulde vragenlijsten (zie
eerste bullet) met het vergroten van ouderparticipatie in hun klas. Informeren alle collega’s
door: Mirjam
 Wat de buitenschoolse activiteiten betreft: ouders kunnen samen met school een richtlijn
opstellen welk type activiteiten door school aangeboden zouden kunnen worden en hoe
deze te organiseren. Actie door: Kundra en Yun

