Visie op ouderbetrokkenheid ZML De Ark
Middelharnis

Ouders en team van De Ark vinden de ouderbetrokkenheid belangrijk. Dit is in het belang
van het welbevinden en de ontwikkeling van de kinderen. Input voor voor deze visie is
geleverd door ouders en teamleden. Met deze visie willen we richting en/of sturing geven
aan deze samenwerking.
De Ark ziet ouders als gelijkwaardige partner: in gesprekken, educatie, opvoeding en bij
activiteiten. We willen dat ouders het gevoel hebben dat ze welkom zijn en dat De Ark een
laagdrempelige school is waar zij terecht kunnen met vragen, problemen, verbeterpunten
enz..
Ouders zijn ervaringsdeskundigen wanneer het over hun kind gaat. Leerkrachten zijn
pedagogisch didactisch deskundig, wanneer het over hun leerlingen gaat. Deze
deskundigen versterken en vullen elkaar aan.
In de gezinssituatie bereiden ouders hun kinderen voor op het functioneren in de
maatschappij. Het gaat daarbij om zaken als ADL (Algemene Dagelijkse
Levensverrichtingen), omgangsvormen, kennis van de wereld en mediawijsheid. Dit zijn
doelen die de school ook nastreeft.
School en ouders delen in wederzijds respect de verantwoordelijkheid voor de
ontwikkeling van het kind. Voor de ontwikkeling van het kind is het belangrijk zowel thuis
als op school één lijn te trekken. Hiervoor worden afspraken gemaakt tussen ouders en
leerkrachten. Dit is maatwerk. Het is belangrijk dat ouders en het schoolteam elkaar
kennen en vertrouwen.
Om goed te kunnen samenwerken is het belangrijk dat de onderlinge verwachtingen
helder zijn. Dit realiseren we door relevante informatie met elkaar te delen via gesprek,
het ‘Heen- en weerschrift’ in het SO en de agenda voor het VSO. Groeps- en school
informatie wordt gedeeld via de website, schoolapp, mail en nieuwsbrief.
Onderzoeksverslagen worden uitgewisseld. Om de gewenste leerdoelen te behalen kan
het wenselijk zijn, dat hier ook na schooltijd aan wordt gewerkt.
Jaarlijks organiseren we informatiebijeenkomsten en gespreksavonden. We vinden het
waardevol om deze momenten met elkaar in gesprek te zijn, juist omdat de dagelijkse
contactmomenten schaars zijn. Zeker gezien het feit dat de school regionaal gesitueerd is.
We communiceren op een open, eerlijke en respectvolle manier met elkaar over de
cognitieve- en sociaal- emotionele ontwikkeling van het kind.
De ouderraad organiseert in samenwerking met school activiteiten en vieringen. Er zijn
ouders vertegenwoordigd in de MR. Ouders worden gevraagd hierbij te ondersteunen
waar nodig. De samenwerking op dit punt willen we later verder concretiseren.
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