
Doel (versie  
basisonderwijs)

Doel (versie  
kinderopvang)

Proceseigenaar Bestandsnaam bijbehorende  
documenten waarin acties staan 
beschreven om het doel te halen 
zijn te vinden

1. Ouders voelen zich 
welkom op school en met 
elke ouder of verzorger 
is er een persoonlijke 
relatie.

Ouders voelen zich  
welkom en met elke  
ouder of verzorger is er 
een persoonlijke relatie.

2. Er vindt elk jaar een 
‘adaptief startgesprek’ 
plaats met ouders en de 
leerling.

Er vindt elk jaar een 
gesprek plaats met ouders 
en het kind.

3. Ouders binnen de groep 
kennen elkaar en elkaars 
kinderen.

Ouders binnen de groep 
kennen elkaar en elkaars 
kinderen.

4. Medewerkers (en de 
school) geven het goede 
voorbeeld aan leerlingen, 
ouders worden gestimu
leerd dit ook te doen.

Medewerkers geven het 
goede voorbeeld aan de 
kinderen, ouders worden 
gestimuleerd dit ook te 
doen.

5. De school stelt ouders in 
staat om (samen met de 
school) goede beslissingen 
te nemen voor hun kind.

Kinderopvang/peuter
speelzaal en bso stelt 
ouders in staat om goede 
beslissingen te nemen 
voor hun kind.

6. Contactmomenten met 
ouders en de leerling 
worden op maat gepland, 
passend bij de ontwikkeling 
van de leerling.

Contactmomenten met 
ouders worden op maat 
gepland. 

7. De wederzijdse communi
catie en informatievoor
ziening tussen school en 
ouders verloopt effectief 
en efficiënt

De wederzijdse 
informatie voorziening 
tussen kinderopvang/
peuterspeelzaal/bso en 
ouders verloopt effectief 
en efficiënt.

8. Ouders worden actief 
betrokken bij het leerling
dossier van hun kind en 
bij de overdracht aan 
andere partijen (vervolg
onderwijs, hulpverleners 
enzovoort).

Ouders worden actief 
betrokken bij het dossier 
van hun kind en bij de 
overdracht aan andere 
partijen (onderwijs,  
hulpverleners enzovoort).

9. Ideeën van ouders  
worden serieus genomen.

Ideeën van ouders  
worden serieus genomen.

10. Ouders worden in staat 
gesteld op te komen voor 
hun kind.

Ouders worden in staat 
gesteld op te komen voor 
hun kind.

11. Waar nodig en mogelijk 
worden ouders aan elkaar 
gekoppeld als buddy.

Waar nodig en mogelijk 
worden ouders aan elkaar 
gekoppeld als buddy.

12. Ouders worden in staat 
gesteld hun kind te onder
steunen bij de schoolont
wikkeling en deel uit te 
maken van de successen 
van hun kind.

Ouders worden in staat 
gesteld hun kind te  
ondersteunen bij de  
ontwikkeling en deel  
uit te maken van de  
successen van hun kind.
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