
 

 

 

VOOR OUDERS 

1.1 Het belang van de ouderbetrokkenheid 

Een school is een gemeenschap van kinderen, leerkrachten en ouders. Allen hebben een functie binnen de 

school. Zonder hulp van ouders zouden veel activiteiten binnen een school niet kunnen plaats vinden. 

Uiteraard blijft de onderwijskundige kant de verantwoordelijkheid van het onderwijsteam. Echter, willen wij de 

kinderen zo goed mogelijk begeleiden, in zowel onderwijskundig, organisatorisch en opvoedkundig opzicht, 

dan is hulp onontbeerlijk. Wat doen de ouders op de Arembergschool? 

 

 begeleiding bij excursies/schoolreis/schoolfeest/schoolkamp; 

 hulp en organisatie bij diverse festiviteiten, zoals feestavond, fancy fair, etc.; 

 hulp bij alle sportactiviteiten (sportdagen); 

 lid zijn van 3 VO Zwartsluis (veilig verkeer)- verkeersouders; 

 Onderhouden en vernieuwen van software en hardware computers (werkgroep); 

 Ophalen van oud papier eens per maand ( werkgroep); 

 Verrichten van klein onderhoud ( 5 x per schooljaar - werkgroep); 

 Controle van de kinderen op luizen ( werkgroep); 

 Andere ouders informeren. 

 

Met elkaar geven we inhoud aan het onderwijs aan onze school. De leerkrachten en directie houden de 

eindverantwoordelijkheid bij de genoemde activiteiten. 

 

1.2 Communicatiebeleid 

We vinden het belangrijk dat ouders goed op de hoogte zijn met de gang van zaken in school. Daarom is 

een goede informatievoorziening belangrijk. Voor een eerste verkenning verwijzen wij u naar 

www.aremberg.nl . Vervolgens naar: 

1.2.1 Weekjournaal – Nieuwsbrief 

Iedere week  worden de belangrijke zaken die in de aankomende week aan de orde zijn, gemeld op de 

website onder het kopje - nieuwsbrief - .Ouders en kinderen worden daarmee op de hoogte gesteld wat er 

gebeurt op school. Dit zijn vooral organisatorische zaken. Ouders die het op prijs stellen om een papieren 

versie van het weekjournaal mee te krijgen, kunnen dat kenbaar maken op school. 

1.2.2 Informatieavond 

In de maand september wordt voor alle groepen een informatieavond georganiseerd. Op die avond komt de 

algemene gang van zaken op school en in de klas aan bod. Ook de regeltjes etc. Tevens wordt er 

vakinhoudelijke voorlichting gegeven. 



 

 

 

1.2.3 Spreekavond 

Drie keer per jaar wordt een spreekavond gehouden van 10 minuten per ouder (paar). Hierin staat centraal 

het functioneren van het kind op school - welbevinden / prestatie. Voor groep 8 zijn er in maart extra 

spreekavonden in verband met de schoolkeuze. 

1.2.4 Open dag 

Eén keer per jaar in maart organiseren we een open dag. Nieuwe ouders en evt. belangstellenden kunnen 

de school bekijken, zien hoe er met de kinderen wordt omgegaan, met leerkrachten praten en de sfeer in de 

school “proeven”. 

1.2.5 Huisbezoek 

Gedurende de acht jaar dat een kind onze school bezoekt, worden de ouders vier keer door de 

groepsleerkracht bezocht. Als het nodig is, gaat de leerkracht vaker op bezoek bijv. bij ziekte van een kind. 

1.2.6 Ouderavond 

Eén maal per jaar wordt in oktober de zakelijke ouderavond gehouden. Tijdens deze ouderavond kunnen de 

ouders hun vertegenwoordigers in o.r. en m.r. kiezen. 

1.2.7 Rapporten 

Drie keer per jaar krijgt het kind een rapport mee naar huis. Hierin staat veel informatie over de ontwikkeling 

van het kind. Tijdens de spreekavond wordt dit rapport met de ouders besproken 

1.2.8 Kijkavond(en) 

Eén of twee keer per jaar wordt er een kijkavond gehouden, waarbij ouders in de gelegenheid worden 

gesteld om samen met hun kind(eren) de werkstukjes te bekijken die in het kader van een project of een 

feest zijn gemaakt. 

1.2.9  Voorlichting voortgezet onderwijs 

Voorlichting wordt gegeven door de school voor voortgezet onderwijs tijdens de open dagen. Leerlingen van 

groep 8 kunnen deze open dagen bezoeken.  

1.2.10 Schoolgids 

Deze schoolgids is een prima informatiebron. Hierin kunt u alles lezen over het reilen en zeilen van de 

school.    

 



 

 

 

1.3 Contacten ouders – leerkrachten ( zie ook klachtenregeling in ho. 9 ) 

Naast de bestaande en al eerder genoemde contacten kunt u te allen tijde contact opnemen met de 

betreffende leerkracht. De werkwijze is als volgt: 

a. U neemt altijd eerst contact op met de leerkracht bij wie uw kind in de groep zit. 

b. Als u en de leerkracht niet tot overeenstemming kunnen komen, neemt u contact op met de directeur. 

Die organiseert dan een gesprek. 

c. Als dat gesprek ook niet tot een oplossing leidt, wordt het probleem besproken met bestuur en/of 

ouderraad / medezeggenschapsraad. 

d. Als dat gesprek ook niet het gewenste resultaat oplevert, kunt u terecht bij de klachtencommissie ( het 

klachtenreglement ligt op school ter inzage). 

 

1.4 Inspraak  

Bijna jaarlijks wordt de mening van ouders gevraagd via schriftelijke of digitale vragenlijsten. De vragenlijsten 

zijn afwisselend algemeen van aard of gericht op sociale veiligheid. Deze vragenlijsten worden in dezelfde 

periode afgenomen op alle scholen van de Stichting Op Kop. 

1.4.1 Het bestuur 

De stichting Op Kop vormt het bestuur van de school. De stichting bestaat uit 22 openbare scholen in de kop 

van Overijssel. 

1.4.2 Ouderraad 

De ouders kiezen tijdens de zakelijke ouderavond in oktober hun vertegenwoordigers in de ouderraad. De 

ouderraad houdt zich hoofdzakelijk bezig met het organiseren van activiteiten. Ze is vooral gericht op 

“doezaken”. Daarnaast heeft de ouderraad een adviserende functie in de richting van de 

Medezeggenschapsraad. De Ouderraad is de directe achterban van de Medezeggenschapsraad. De 

ouderraad bestaat uit 9 ouders. 

1.4.3 Medezeggenschapsraad en Gemeenschappelijke MR 

De taken en bevoegdheden zijn nauwkeurig omschreven in het reglement van de M.R. In deze raad zijn 

ouders en leerkrachten vertegenwoordigd. In grote lijnen komt het er op neer, dat de M.R. de school naar 

buiten toe vertegenwoordigt. In de praktijk betekent dit vooral advisering aan en overleg met het bestuur. 

Ook binnen de school zullen heel veel zaken door de M.R. worden besproken. De M.R. bestaat uit 3 ouders 

en 3 leerkrachten. De directeur is adviseur bij de Medezeggenschapsraad.( Informatie over de GMR kunt u 

vinden in ho.9) Een lid van de mr. participeert in de GMR van de Stichting. 

1.4.4 Reglementen 

De reglementen van ouderraad en medezeggenschapsraad zijn op school verkrijgbaar. 

 



 

 

 

1.5 Extra informatie voor de ouders 

1.5.1  Op de fiets naar school 

Het fietsenhok bij school is redelijk groot, maar heeft natuurlijk ook beperkingen wat berging betreft. Mocht 

het zijn dat het fietsenhok “ te klein” wordt dan geldt de volgende regel. Kinderen die in het gebied wonen dat 

omgrenst wordt door: Beatrixstraat, Arembergerstraat, Populierenstraat, Purperreigerlaan, Kraggelaan en 

Zegge komen dan lopend naar school. 

1.5.2 Speelgoedmorgen 

Het is voor de kinderen leuk een speelgoedje mee te nemen naar school.. Dat gebeurt èèn keer per maand 

op de vrijdagmorgen. Dit wordt in het weekjournaal aangegeven. Het wordt dan bekeken, er wordt over 

gepraat en de kinderen mogen er die morgen mee spelen.  

1.5.3 Kleuterpauze 

Bij de kleuters is het de gewoonte dat er ‘s morgens om ongeveer tien uur iets gegeten en/of gedronken 

wordt. Wilt u uw kind iets meegeven voor deze pauze, bv. melk, vruchtensap of fruit. (geen koek of 

chocolademelk a.u.b). 

1.5.4 Verjaardagen van de leerkrachten 

Als er een leerkracht jarig is, wordt er feest gevierd. De kinderen van de groep waarvan de juf of meester 

jarig is, mogen dan een cadeautje meenemen. Snoep is slecht voor het gebit, daarom is het aan te bevelen 

om de traktatie voor de kinderen “gezond” te houden. Enige mogelijkheden zijn: een stukje worst of kaas, 

appel, mandarijn of een klein cadeautje zoals: puntenslijper, gummetje, ballen, klein boekje. Kleurplaten; 

Bij speciale gelegenheden mogen de kinderen van de groepen 1 t/m 4 een kleurplaat maken. We bedoelen 

hiermee: verjaardagen, vader, moeder opa en oma, huwelijksfeest, geboorte broertje of zusje. 

1.5.5 Naam in jassen / laarzen 

Wilt u in de jassen, laarzen, gymschoenen, schilderschorten, en op drinkbekers de naam van uw kind 

zetten? Bij de kinderen ( en ook leerkrachten) kan het soms tot problemen leiden als er geen naam in/op 

staat. 

1.5.6 Schoolongevallenverzekering 

Deze verzekering is van kracht voor de weg van huis naar school, de lestijd, inclusief de pauze, tot de weg 

van school naar huis. Verder geldt de verzekering voor alle door de school georganiseerde activiteiten, 

zoals: schaatsen, excursies, schoolreis- en kamp, sportevenementen enz.   



 

 

 

De Stichting Op Kop heeft de volgende verzekeringen afgesloten voor de scholen: 

 

1. Wettelijke Aansprakelijkheid 

Verzekerd is de aansprakelijkheid van medewerkers, vrijwilligers en leerlingen voor de periode waarin zijn 

onder toezicht van de leerkracht staan. De verzekering dekt schade aan personen en aan zaken. Voor 

schade aan zaken geldt een eigen risico van €250,00 per schade. 

Er zijn verschillende soorten schades uitgesloten, waaronder de werkgeversaansprakelijkeid t.o.v. 

werknemers. 

 

2. Schoolongevallenverzekering. 

Dekking van lichamelijk letsel bij leerlingen, medewerkers en vrijwilligers bij ongevallen tijdens 

schooltijden/schoolactiviteiten en gedurende de reis van huis naar school v.v. of reis naar een 

schoolactiviteit. Deze verzekering geeft een uitkering bij overlijden, invaliditeit en geneeskundige kosten. 

 

3. Doorlopende schoolreisverzekering. 

De doorlopende schoolreisverzekering biedt, als aanvulling op de ongevallen verzekering, dekking van de 

schade voor alle reisjes en uitstapjes die door de school georganiseerd worden, voor het hele jaar. De 

verzekering dekt de schade aan of verlies van bagage en ziektekosten voor zover die niet door de eigen 

ziektekostenverzekeraar worden vergoedt.  

1.5.7 Schilderschort 

Voor de bescherming van de kleren hebben de kinderen van de groepen 1 en 2 een schilderschort nodig, 

welke op school blijft. Zo’n schort kunt u gemakkelijk maken van een oud overhemd. De boord verwijderen, 

langs de hals en onder in de mouwen een elastiekje aanbrengen en de achterkant dichtnaaien. 

1.5.8 Adoptie (Plan) 

Al jaren lang adopteert onze school een kind via Plan. Iedere maandag kunnen de kinderen een kleine vrije 

bijdrage meenemen (bijv.0,10; 0,15; 020; 0,40 of 0,50 eurocent) 

1.5.9 Afmelden bij ziekte 

Wilt u als uw kind ziek is of om een andere reden niet op school kan komen, even een berichtje sturen? Dit 

kan d.m.v. een briefje via broertje of zusje, buurkind, per telefoon of email. Belt u dan voor schooltijd, zodat 

we geen oponthoud tijdens de lessen ondervinden. Als uw kind niet op school verschijnt zonder bericht, 

bellen we zelf op zo rond 10.15 uur. 

 

Onderwijs tijdens een ziekteperiode van een leerling 

Kinderen die kort afwezig zijn geweest door ziekte worden door de leerkracht in de klas opgevangen en 

krijgen extra hulp bij de leerstof die zij gemist hebben. Als de afwezigheid wat langer duurt, neemt de 

leerkracht contact op met de leerling en de ouders om te overleggen over de voortgang van het leerproces. 

Dit kan d.m.v. van huiswerk of bv. door huisbezoek van de leerkracht. Voor leerlingen die in een ziekenhuis 

zijn opgenomen of langdurig ziek thuis zijn, is het belangrijk dat het gewone leven zo veel mogelijk doorgaat. 

Onderwijs hoort daar zeker bij.  



 

 

 

Onderwijs aan zieke leerlingen is o.a. om de volgende redenen van belang: 

 het leerproces wordt voortgezet en een onnodige leerachterstand wordt zo veel mogelijk voorkomen. 

 de zieke leerling houdt contact met de buitenwereld en voorkomt een isolement. 

Ook tijdens een ziekteperiode van een leerling blijft de eigen school verantwoordelijk voor het onderwijs aan 

die leerling. De school staat er echter niet alleen voor. De school kan voor ondersteuning bij het onderwijs 

aan de zieke leerling een beroep doen op de consulent Onderwijs Zieke Leerlingen van de organisatie OZL 

IJsselgroep / Expertis. Alle consulenten OZL zijn bevoegde leerkrachten met daarnaast nog specifieke 

kennis. 

1.5.10 Tussenschoolse opvang 

Per 1 augustus 2006 zijn de schoolbesturen verantwoordelijk voor de tussenschoolse opvang. De 

tussenschoolse opvang is een zaak van bestuur en ouders. De mogelijkheid om tussen de middag op school 

over te blijven is aanwezig (reglement is aanwezig). Wanneer uw kind daarvan gebruik moet maken, willen 

we graag dat u dit tijdig aan ons doorgeeft. De tussenschoolse opvang wordt binnen de Arembergschool 

georganiseerd door SKZ - Stichting Kinderdagcentra Zwartewaterland. De kosten zijn € 1,75 per dag ( op 

abonnement = voor de regelmatige overblijver). Een strippenkaart is bedoeld voor 10x overblijven = 10 x € 

1,90 ( is bedoeld voor de wat minder regelmatiger overblijver) en de kosten voor een incidentele overblijver 

zijn € 2,- per keer. 


