
Jaarverslag ouderpanel De Marinx 2016-2017  

Ontstaan en achtergrond  

Het team en de schoolleiding van de Marinx vindt de samenwerking tussen ouders, leerlingen 

en school erg belangrijk. Daarom is intensivering van de ouderbetrokkenheid opgenomen in 

het schoolplan 2015-2019. Er is gekozen voor een samenwerking met CPS 

onderwijsontwikkeling en advies. Zij hebben een concept opgesteld genaamd 

ouderbetrokkenheid 3.0.  

In 2015 hebben verschillende mensen zich namens MR en directie verdiept in de materie rond 

ouderbetrokkenheid 3.0. Hiermee zijn ze gesteund door het bestuur van Sarkon aan de slag 

gegaan.  

Er is een panel samengesteld bestaande uit toen 3 ouders en 2 leerkrachten en de toenmalige 

directeur Bart Oud.  

CPS heeft een tiental kenmerken van ouderbetrokkenheid 3.0 opgesteld, waarover het panel 

zich eerst heeft gebogen. Uiteindelijk hebben we daar onze eigen 10 kenmerken van opgesteld 

met bijbehorende indicatoren. (zie bijlage)  De indicatoren geven weer wat we terug willen 

zien bij de school, de leerlingen en de ouders.  

Ouderbetrokkenheid 3.0 heeft als peiler dat als school, leerlingen en ouders samenwerken in 

een driehoeksverhouding dit tot betere resultaten leidt.  

Het ouderpanel bestaat op dit moment uit:  

2 vaste teamleden: Rieneke Visser en Linda Koedooder  

 5 ouders: Mirella Smit, Eva de Visser, Jessica Visser, Mariëlle Boekel en Arnold Kalf 

(voorzitter)  

Anders als in de beginfase neemt de directie niet standaard plaats in het ouderpanel  

Vergaderschema:  

Het ouderpanel vergadert ongeveer 1x in de 2 maanden, meestal op maandag of 

dinsdagavond.  

Werkwijze:  

De vergaderingen van het ouderpanel hebben een toegankelijk en ontspannen karakter. Het 

zijn over het algemeen meer een soort brainstormsessies. We maken gebruik van een agenda 

als leidraad welke wordt opgesteld door de voorzitter.  

 

 

 



Onderwerpen van gesprek:  

Onderwerpen van gesprek kunnen bijvoorbeeld zijn:  

Discussies die er geweest zijn. Dit kan door school ingebracht worden, maar dit kunnen ook 

punten betreffen die ingebracht zijn bij een van de leden door ouders uit het dorp.  

Voortgang bewaken van de 10 kenmerken van ouderbetrokkenheid.  

Voorbereiden van de nieuwjaarsreceptie  

Evalueren van startgesprekken  

Voortgang ontwikkeling  leerlingpanel bespreken  

Begeleiding leerlingpanel 

Wat hebben we tot nu toe gedaan/waar hebben we aan bijgedragen?  

Opstellen en uitwerken van 10 kenmerken van ouderbetrokkenheid op de eigen school  

Invoering startgesprekken i.p.v. 10 minutengesprekken  

Invoering en begeleiding nieuwjaarsreceptie  

Opzetten en begeleiden leerlingpanel 

Opzetten van een ouderintervieuw 

Meegedacht over invoering 5 gelijke dagen model  

Meedenken met pleinwacht  

Plannen voor schooljaar 2017-2018  

Verder uitdragen/ ruchtbaarheid geven aan ouderbetrokkenheid 3.0/ouderpanel  

Vergroten van het aantal ouderleden in het panel  

*Arnold vraagt via een oproep in de nieuwsbrief nieuwe ouderpanelleden.  

*Arnold vraagt de 'gewezen' MR-leden of zij interesse hebben om plaats te nemen in 

het ouderpanel.  

*Om mensen te enthousiasmeren zijn de ouderpanelvergaderingen openbaar. (wel 

graag van te voren aanmelden bij de voorzitter) 

*Vergaderdata komen op de website  

 



Jaarverslag opstellen en digitaal ter beschikking stellen  

Intensivering samenwerking met OR  

Werken/meedenken aan een nieuw soort rapport voor de leerlingen 


