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Beschrijf op basis van bovenstaande analyse hoe de school er in het komende 
schooljaar uit zou moeten zien op het gebied van ouderbetrokkenheid. Denk aan 
activiteiten op langere termijn en quick wins.

Activiteit Doel Maand Verantwoordelijk

Bijlage 4  
Rondje door de school

Deze opdracht hoort bij bijlage 3 en hoofdstuk 4.13.

Wanneer men elke dag in de school rondloopt, vallen veel dingen niet meer op in het 
gebouw, de inrichting en de uitstraling van leerlingen, medewerkers en ouders. Deze 
oefening helpt om weer eens opnieuw naar de school te kijken.

Loop door de school met een groepje ouders en vul onderstaand schema in zonder te 
verklaren waarom iets zo is (ontstaan) in de school. Vergeet ook de buitenruimte niet: 
het plein, de fietsenstalling, de parkeerplaats, enzovoort.

In het voortgezet onderwijs kan deze opdracht ook met leerlingen worden uitgevoerd.

Wat valt positief op aan gebouw, materialen, post, 
telefoon, enzovoort?

Wat valt te verbeteren?

Wat valt positief op aan het gedrag van leerlingen, 
medewerkers en ouders (uitstraling, vriendelijkheid, 
voorkomen, kleding)?

Wat valt te verbeteren?
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Nabespreking:
•  Noteer de verschillende zaken op vier verschillende flaps (voor elk vak een flap).
•  Waarin onderscheidt de school zich in bovenstaande punten duidelijk van andere 

scholen?
•  Waar mag de school trots op zijn?
• Wie is voor welk verbeterpunt verantwoordelijk?

Bijlage 5 
Samenlevingsregels

Deze samenlevingsregels horen bij bijlage 3 en hoofdstuk 4.2.10.

Deze bijlage geeft een aantal voorbeelden van samenlevingsregels die gelden voor 
leerlingen, leraren, ouders en anderen in de school. Het gaat in de voorbeelden vooral 
om de toon en de wijze van opstellen. Uiteraard kan iedere school haar eigen regels 
formuleren, samen met (een aantal) leerlingen en ouders.
Primair onderwijs
Op deze school hanteren we enkele samenlevingsregels die ons helpen zorgvuldig 
met elkaar om te gaan. Deze regels gelden op school, maar tegelijk oefenen leerlingen 
hiermee hoe ze buiten de school met elkaar omgaan. De volwassenen (leerkrachten en 
ouders) kunnen hen het goede voorbeeld geven, ook door voor te doen hoe men elkaar 
respectvol aanspreekt wanneer iemand zich niet aan deze omgangsregels houdt.
1  Respect 

Op deze school verwachten we van iedereen respect voor elkaar. Zo tonen 
leerkrachten respect voor leerlingen en hun ouders, leerlingen voor elkaar en de 
leerkrachten, ouders voor leerkrachten, enzovoort. Ook tonen we respect voor 
elkaars eigendommen.

2  Afspraken nakomen 
We verwachten dat iedereen zijn afspraken nakomt of tijdig overlegt wanneer 
dit niet mogelijk is. Dit geldt voor het maken van huiswerk door leerlingen, het 
verschijnen op afspraken door ouders, het door leerkrachten op tijd inleveren van 
zaken binnen de school, enzovoort.

3  Het gebouw 
We vinden het belangrijk dat we dit gebouw met elkaar netjes houden. Zo 
vragen we van leerlingen dat ze netjes omgaan met de schoolmaterialen en van 
leerkrachten dat zij hun lokaal opruimen en schoonhouden. Van ouders verwachten 
we dat zij de regels voor parkeren en voor fietsen op het plein in acht nemen.

4  Niet aan regels houden 
Als iemand zich binnen de school niet aan onze regels houdt, mag iedereen 
hem of haar daar respectvol op aanspreken. We gaan ervan uit dat iedereen 
aanspreekbaar is en dat iedereen bereid is om zijn gedrag te veranderen als dat 
nodig is. 


