
Partnerschap Ouders - School 

Goede praktijken PO 
 

Goede praktijken kunnen fungeren als inspiratiebron, als spiegel, als bron van 
nieuwe kennis en inzichten, en als etalage voor nieuwe middelen en werkwijzen. 
Goede praktijken kunnen een belang hebben voor scholen en ouders buiten de 

eigen sector. Met andere woorden, ook over de eigen sector heen valt van 
andere scholen te leren. Goede praktijken zijn niet bedoeld om gedachteloos 

zaken uit over te nemen, maar als aanleiding om na te denken wat die 
ervaringen, inzichten en aanpakken elders kunnen betekenen voor de eigen 
situatie. Toepassing van inzichten van elders vraagt altijd maatwerk! Zie de 

blog ‘Met zo’n zak geld kan ik ouders ook meer betrekken bij de school’. 

1. Timotheüs: betrokkenheid, welbevinden en zelfstandigheid 
Timotheüs is een reformatorische school in Lelystad. De school heeft 

ouderbetrokkenheid hoog in het vaandel en doet er van alles aan om dit te 
realiseren. In alles gaat het om drie speerpunten: betrokkenheid, welbevinden 

en zelfstandigheid! 

Bekijk hier het document over Timotheüs 

2. De Willem Alexanderschool: samen verantwoordelijk 
De Willem Alexanderschool (Leeuwarden) wil vanuit wederzijds respect en 

vertrouwen met de ouders verantwoordelijkheid dragen voor de ontwikkeling en 
het welbevinden van het kind. 

Bekijk hier het document over de Willem Alexanderschool  

3. De Gemmaschool Venlo: met beide benen in de gemeenschap 
De Gemmaschool is een school waar samenwerking en gezamenlijke 

verantwoordelijkheid voorop staan! Bij de leerlingen, de leerkrachten, maar ook 
in samenspel met de omgeving. De Gemmaschool is een 

echte community-school. 

Bekijk hier het document over De Gemmaschool 

4. Openbare Basisschool De Peperklip: bewuste keuzes in samenwerking 
met ouders 

Openbare Basisschool De Peperklip (Schiedam) wil een klimaat creëren waar 
leerlingen en ouders zich welkom en vertrouwd voelen. Met het oog op 
laagdrempeligheid vindt er een open en eerlijke communicatie met ouders 

plaats. 

Bekijk hier het document over Openbare Basisschool De Peperklip 
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5. De Lelie: samen bouwen aan een veilig schoolklimaat en onderwijs op 

maat, in afhankelijkheid en vertrouwen 
De Lelie in Driebruggen is een christelijke basisschool op reformatorische 

grondslag. De school wil ouders betrekken, met name bij 
onderwijsondersteunend gedrag. Dit gaat niet vanzelf. 

Bekijk hier het document over De Lelie 

6. Instituut Schreuder Amsterdam: schoolverbetering samen met ouders 

een succes 
De school was er slecht aan toe. Dat vond de inspectie, dat vonden de school en 
het schoolbestuur. Interim-manager, schoolteam en bestuur zorgden er voor dat 

de school uit het dal kwam. Ouders werkten mee en hoe! 

Bekijk hier het document over Instituut Schreuder 

7. Johan Willem Frisoschool: op weg naar educatief partnerschap met 
ouders 

Opvoeden en begeleiden bij het leren doe je samen, ouders en school. De 
medewerkers van de Johan Willem Frisoschool zien ouders als partners. Ze willen 

werk maken van educatief partnerschap. 

Bekijk hier het document over de Johan Willem Frisoschool 

8. De Ds. Joannes Beukelmanschool, locatie Weverstraat: samenwerken 
met ouders aan de ontwikkeling van kinderen op basis van de Bijbel 

Ouders worden gezien als partner van school, met ieder een eigen 
verantwoordelijkheid bij de ontwikkeling van het kind. De school blijft daarbij 
altijd regisseur. 

Bekijk hier het document over de Ds. Joannes Breukelmanschool 

9. Ontmoetingsschool De Triangel: meer begrip voor elkaar krijgen 

Als ‘ontmoetingsschool’ heeft De Triangel uit Velsen ouderbetrokkenheid hoog in 
het vaandel. “Deze verbinding is er niet vanzelf; er is overleg en samenwerking 

voor nodig”, zegt directeur Paul Vessies. 

Bekijk hier het document over De Triangel  

10. De Fontein: Leren gaat thuis verder!  
De Fontein is een sprankelende basisschool gelegen in de Kampense wijk 

Cellesbroek-Middenwetering. Leerlingen komen uit verschillende wijken in 
Kampen. Ouders kiezen veelal voor de school vanwege haar christelijke 
identiteit. Het leren stopt niet als de kinderen naar huis gaan. Ouders kunnen 

ook thuis, spelenderwijs, met de leerstof aan de slag. Maar dan moeten ze dat 
wel weten! 

Bekijk hier het document over De Fontein  
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11. IBS De Roos: Hoge opbrengsten dankzij goede samenwerking met 

ouders 
Vanzelfsprekend moet je topleerkrachten hebben om hoge opbrengsten te 

realiseren. De Roos laat echter zien hoe ouders een onmisbare schakel zijn in het 
verwezenlijken van die hoge opbrengsten. 

Bekijk hier het document over IBS De Roos 

12. Basisschool Onze Wereld Den Haag: Onze Wereld maak je zelf… 

maar ook samen 
Uitgangspunt van de ouderbetrokkenheid van Basisschool Onze Wereld is dat 
school en ouders een gezamenlijk belang hebben: “Het beste voor het kind”. 

Bekijk hier het document over Onze Wereld Den Haag 

13. Comeniusschool Den Haag: kansen voor iedereen 
De Comeniusschool biedt aan iedereen die betrokken is bij de school kansen op 
ontwikkeling: leerlingen, ouders, studenten en teamleden. Deze brede 

buurtschool zet hoog in op de maatschappelijke verantwoordelijkheid van de 
school en ziet onderwijs als een verantwoordelijkheid van alle betrokkenen. 

Bekijk hier het document over de Comeniusschool 

14. De Klimboom: een school waar ouders volop meehelpen en 

meedenken 
Vanuit haar visie op partnerschap met ouders heeft deze Eindhovense 

basisschool een sterk ontwikkeld middenveld van meehelpende en meedenkende 
ouders. Elke groepheeft enkele vaste Klassenouders, er zijn ad hoc hulpouders 
en er is een groot aantal commissies waarin ouders wisselende rollen vervullen. 

Bekijk hier het document over De Klimboom 

15. Emma- en Willem Alexanderschool: partners op weg naar een 

nieuwe school 
Op weg naar de toekomstige brede basisschool Heerde-Oost is het partnerschap 

met ouders voor de Emma- en de Willem Alexanderschool één van de 
funderende principes. Dit is geheel in lijn met het beleid van Cambium, de 

stichting waar ze beide deel van uitmaken. Partnerschap met ouders is niet 
alleen een keuze van de twee scholen maar ook een thema dat bestuursbreed 
wordt omarmd. 

Bekijk hier het document over Emma- en Willem Alexanderschool 

16 Johannes Calvijnschool Amersfoort: stap voor stap vanuit een heldere 

visie 
De Johannes Calvijnschool Amersfoort heeft de laatste jaren veel slagen gemaakt 

op het gebied van ouderbetrokkenheid. De MR heeft een belangrijke rol gespeeld 
in het proces. Een kleine basisschool met grote mogelijkheden. 

Bekijk hier het document over de Johannes Calvijnschool 
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17. De Driesprong: een school in een wijk met veel uitdagingen 

Niet alleen als het gaat om kinderen is een doorgaande lijn van voorschools naar 
schools en naschools belangrijk. Voor ouders en de ontwikkeling van goed 

partnerschap is dat niet anders. De lat wordt hoog gelegd. 

Bekijk hier het document over de Driesprong 

18. Basisschool Het Talent: een goed begin is het halve werk 
Partnerschap met ouders vraagt van meet af aan: samen goed naar het kind 

kijken en een gedeeld begrippenkader ontwikkelen. 

Bekijk hier het hele document over basisschool Het Talent 

19. R.K. Basisschool Sint Jan Schiedam: wanneer waarden worden 
geleefd… 

De Sint Jan heeft de laatste jaren veel succes geboekt met het optimaliseren van 
de samenwerking tussen school en ouders op basis van een heldere visie. Het 
doel van de samenwerking is het onderwijs en de ontwikkeling van de leerlingen 

te versterken. 

Bekijk hier het hele document over basisschool Sint Jan 

20. Basisschool Klinkers: een toekomstgerichte school waar ouders en 
kinderen mee ontwikkelen 

Kinderen in deze tijd voorbereiden op hun toekomst vraagt een andere aanpak, 
vindt basisschool Klinkers. Je betrekt ze bij de ontwikkeling van je 

schoolgemeenschap en je werkt eigentijds, dus ook met sociale media. Voor 
ouders is dat niet anders. 
 

Bekijk hier het hele document over basisschool Klinkers 

21. Wittering.nl: ‘Een school waar je als ouder betrokken bent’ 
Op basisschool Wittering.nl is partnerschap in de opvoeding en de begeleiding 

van kinderen duidelijk herkenbaar. In visie en beleid én in de praktijk van 
alledag. 

Bekijk hier het hele document over Wittering.nl 

22. Het Tiener College:´Juist in deze fase is partnerschap met ouders 

essentieel´ 
De leeftijd tussen tien en veertien is een cruciale fase in de ontwikkeling van 
leerlingen. Daarom is het van groot belang dat ouders en school juist dan 

gezamenlijk, in partnerschap, met elkaar optrekken. 

Bekijk hier het hele document over het Tiener College 

Bekijk hier de video over het Tiener College 
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23. De Prinsenhof: samen op zoek naar effectieve communicatie 

“Als werkgroep communicatie, bestaande uit directeur, medewerkers en ouders, 
kwamen we er tijdens de eerste bijeenkomst achter dat we het wel kunnen 

hebben over allerlei communicatiemiddelen, maar dat we eerst de vraag moeten 
beantwoorden: Wat voor school willen we eigenlijk zijn?” 

Bekijk hier het hele document over De Prinsenhof 
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