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1. Huisbezoeken 
 
 
Beleid huisbezoeken: 
 

1. Kleuterperiode 
Ieder kind wordt tijdens de kleuterperiode minimaal één keer thuis bezocht. 
2. Vanaf groep 3 
Ieder kind wordt vanaf groep 3 minimaal één keer thuis bezocht. 

 
 
Afspraken huisbezoeken: 
 
Huisbezoeken:  

- Kleuterperiode: ieder kind wordt tijdens de kleuterperiode minimaal één keer thuis 
bezocht. Daar waar bij ouders en leerkracht de behoefte ontstaat om in een bepaalde 
situatie vaker op huisbezoek te gaan, kan dit in gezamenlijk overleg afgesproken 
worden. 

- Vanaf groep 3. Ieder kind wordt minimaal één keer thuis bezocht. Deze bezoeken 
worden gespreid over groep 3 en 4. Kinderen die later instromen worden uiteraard 
later bezocht. Daar waar bij ouders en leerkracht de behoefte ontstaat om in een 
bepaalde situatie vaker op huisbezoek te gaan, kan dit in gezamenlijk overleg 
afgesproken worden. 

- Een huisbezoek duurt 45 min. tot 1 ½ uur. 
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2. Oudergesprekken 
 
 
Beleid oudergesprekken: 
 

1. In alle groepen vinden twee maal per jaar oudergesprekken plaats. 
 
In de kleuterklassen vinden per jaar meerdere aannamegesprekken plaats van nieuwe 
kinderen. Deze gesprekken duren 1 uur. 
 
Schoolrijpheidsgesprekken: maximaal 4 per kind van ongeveer 0.30 min: 

- Een gesprek vooraf aan bespreking van kind in schoolrijpheidcommissie. 
- Een gesprek na bespreking van kind in schoolrijpheidcommissie. 
- Een gesprek na eventueel een tweede bespreking van het kind in de  

schoolrijpheidscommissie. 
- Bij uitzondering een vierde gesprek. 

 
Als er een nieuw kind in de kleuterklas is gekomen zijn er in de eerste drie maanden 
meerdere gesprekken. 
 
  
2. In geval van een handelingsplan vinden deze oudergesprekken om de 6 / 8 weken 

plaats, dit om de voortgang te bespreken of om te evalueren. Waar het 
handelingsplan zodanig van aard is dat een gesprek om de 6/8 weken niet zinvol lijkt, 
wordt met betreffende partijen (in ieder geval de ouders) een andere 
gespreksfrequentie afgesproken. 

3. Voordat een kind wordt aangenomen in de groep vindt (zie aannamebeleid) een 
aannamegesprek plaats tussen ouders en leerkracht. Dit geldt niet als het eerste 
oudergesprek. 

 
 
Afspraken oudergesprekken. 
 

- Kleuterperiode: twee maal per jaar vinden oudergesprekken plaats, zowel voor jonge 
als oudere kleuters (afhankelijk van het moment van instroom), één voor februari en 
één voor juni. Doel van het gesprek: beschrijven van de ontwikkeling van het kind, 
aan de hand van je leerlingvolgsysteem en observaties, met de ouders komen tot een 
beeld van de ontwikkeling van het kind, enz. Daar waar bij ouders en/of leerkracht 
behoefte ontstaat om tussendoor een gesprek te voeren, kan dit in gezamenlijk 
overleg afgesproken worden. De gesprekken duren 20 min. 

- Groep 3: In groep drie vinden twee maal jaarlijks oudergesprekken plaats, het eerste 
gesprek na de herfstsignalering, het tweede naar aanleiding van de 
tussenrapportage. Deze gesprekken vinden plaats op twee middagen/avonden, 
gezamenlijk met de andere groepen 3, vlak na de herfstvakantie en de 
voorjaarsvakantie.  Daarnaast hangt iedere leerkracht in de periode mei / juni een 
intekenlijst op, waarop ouders naar wens kunnen intekenen. Daar waar bij ouders 
en/of leerkracht behoefte ontstaat om tussendoor een gesprek te voeren, kan dit in 
gezamenlijk overleg afgesproken worden. De gesprekken duren 20 min. 

- Groep 4 t/m 7: Twee maal jaarlijks vinden oudergesprekken plaats, naar aanleiding 
van het getuigschrift (en de gegevens uit het leerlingvolgsysteem) en naar aanleiding 
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van de tussenrapportage (en het leerlingvolgsysteem). Deze gesprekken vinden 
plaats op twee middagen/avonden, gezamenlijk met het hele team, vlak na de 
voorjaarsvakantie en zomervakantie. Daarnaast hangt iedere leerkracht in de periode 
mei / juni een intekenlijst op, waarop ouders naar wens kunnen intekenen. Daar waar 
bij ouders en/of leerkracht behoefte ontstaat om tussendoor een gesprek te voeren, 
kan dit in gezamenlijk overleg afgesproken worden. De gesprekken duren 20 min. 

- Groep 8: In groep 8 vinden 3 oudergesprekken plaats. Het eerste oudergesprek 
n.a.v. het getuigschrift van eind groep 7 (augustus, tevens wordt hier een voorlopig 
advies voor het vo gegeven, duur 20 min.), het tweede oudergesprek n.a.v. de NIO – 
uitslag in november (duur 10 min.), het derde oudergesprek dient als definitief 
adviesgesprek voor het vo, met de uitreiking van de onderwijskundige rapporten 
(februari, duur 20 min.). Daarnaast hangt de leerkracht in de periode mei / juni een 
intekenlijst op, waarop ouders naar wens kunnen intekenen. Daar waar bij ouders 
en/of leerkracht behoefte ontstaat om tussendoor een gesprek te voeren, kan dit in 
gezamenlijk overleg afgesproken worden.  

- In geval van een handelingsplan:  
- Voorafgaand aan een onderzoek (door rt-er of orthopedagoog) vindt een gesprek 
plaats met de ouders waarin toestemming wordt gevraagd voor het onderzoek. Het 
onderzoek wordt daarna besproken met ouders, leerkracht en onderzoeker (en waar 
nodig en afgesproken met de ib-er). 
- Bij het bespreken van het handelingsplan met de ouders wordt meteen een 
vervolgafspraak gemaakt om het plan te evalueren en evt bij te stellen en om de 
ouders geïnformeerd te houden over de vorderingen. Evt rt – ers die bij de uitvoering 
van het hp betrokken zijn worden zoveel mogelijk uitgenodigd om ook bij dit gesprek 
te zitten. De frequentie is om de 8 weken en de gespreksduur 20 min. Is een hp 
zodanig van aard dat een gesprek om de 6/8 weken niet zinvol is, wordt met 
betrokken partijen (in ieder geval de ouders) een andere gespreksfrequentie 
afgesproken. 

 
Ieder gesprek wordt schriftelijk voorbereid en genotuleerd op de daarvoor bedoelde 
gespreksformulieren en bewaard in de klassenmap. Na een jaar gaan de formulieren in het 
dossier van het betreffende kind. 
 
 
3. Ouderavonden 
 
 
Beleid ouderavonden. 
 

- Kleuterbouw: Frequentie: 3 inhoudelijke ouderavonden m.b.t. de klas, één 
inhoudelijke avond over schoolrijpheid, één werkavond 5 december. 

- Groep 3 t/m 8: Frequentie: 4 inhoudelijke ouderavonden per jaar.  
- Bij calamiteiten kan afgeweken worden van deze frequentie. 

 
Afspraken ouderavonden. 
 

- Inhoud: 
- Opmaat met kunstzinnige activiteit. 
- De ontwikkeling van de kinderen afgezet tegen de menskundige 

visie van de antroposofie en de relatie met de leer- en 
ontwikkelingsstof. 
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- Terugblik op de afgelopen periode (welke periodes zijn aan bod 
geweest, hoe werden deze vormgegeven, tot welke resultaten leidde 
dit, enz.). Evt vooruitblik. 

- Samen met de ouders een doe – activiteit (iets uit de periodes, ritme 
en beweging, iets kunstzinnigs, enz.) uit de dagelijkse praktijk. 

- Het gezamenlijk bespreken van bepaalde zaken die de kinderen en 
hun ontwikkeling betreffen. 

- Werken aan binding in de oudergroep. 
- Praktische zaken. 

 
 
 
 
 
 
4. Evaluatie. 
 

- Het aangepaste beleid oudercontacten gaat in per april 2007. 
- Het beleid oudercontacten wordt opgenomen in de schoolgids van schooljaar ’07 – 

‘08. 
- Het beleid oudercontacten wordt geëvalueerd en evt. bijgesteld in de 

teamvergadering van april 08. 
- Het beleid wordt geëvalueerd op iedere laatste ouderavond van het schooljaar met 

de ouders van de verschillende klassen. Ieder kiest daarbij zijn eigen vorm. 
- Het bijgestelde beleid wordt overigens vier – jaarlijks middels de ouder - enquête tbv 

het schoolplan geëvalueerd. 
- Evaluatiecriteria: 

- Haalbaarheid wat betreft tijd. 
- Zijn de oudergesprekken inhoudelijk conform de doelstelling. 
- Worden de gesprekken schriftelijk voorbereid en genotuleerd (mn de afspraken). 
- Verloopt de cyclus van gesprekken rondom handelingsplannen conform de 

afspraken. 
- Zijn de huisbezoeken inhoudelijk zoals afgesproken (het kind centraal, duur 

ongeveer anderhalf uur). 
- Lukt het deze af te leggen conform de afspraken. 
- Krijgen de ouderavonden inhoudelijk en wat betreft frequentie vorm volgens de 

afspraken. 
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