Bijlage 13
Stappenplan visievorming
ouderbetrokkenheid

Bijlage 14
Voorbeeld uitnodiging panelgesprek
Deze bijlage hoort bij hoofdstuk 4.2.2.

Deze bijlage hoort bij hoofdstuk 4.2.1.

Logo + beeldmerk school

Door de volgende stappen te doorlopen ontstaat er een visie op de gewenste

Onderwerp: Panelgesprek sociale media

samenwerking tussen de school en haar ouders.

Deze werkvorm is geschikt voor groepen tot ongeveer twintig personen.
1

2
3

4

5

6

Elke aanwezige medewerker en ouder schrijft op welke kernwaarden hij belangrijk
vindt in de samenwerking tussen school en ouders. Bijvoorbeeld: gezamenlijke
verantwoordelijkheid, respect, transparantie, gelijkwaardigheid.
Noteer deze kernwaarden op een bord.

Groepjes van twee à drie medewerkers en ouders (gemengd) verwerken de

kernwaarden die op het bord staan in drie à vier zinnen. Zo ontstaan de eerste
versies van een visie op samenwerking.

De zinnen worden voorgelezen. De twee visies waarin iedereen zich het meest
kan vinden worden eveneens op het bord geschreven. Wis de opgeschreven
kernwaarden nog niet uit!

Op basis van deze twee visies formuleert de hele groep een gezamenlijke visie.

De groep komt met voorstellen voor nieuwe zinnen. De nieuwe, gezamenlijke visie
wordt op het bord geschreven.
Check het volgende:
•
•

Zijn alle kernwaarden waarvoor is gekozen in deze visie verwerkt? De
kernwaarden kunnen één voor één worden weggeveegd.

Zijn er nog zinsdelen/zinnen uit één van de groepjes die nog in de visie
opgenomen moeten worden?
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Vraag aan alle aanwezigen om in te stemmen met de nieuwe, gezamenlijke visie.
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Formuleer tot slot concrete gedragingen voor leraren en ouders die bij deze visie

De directie stelt deze conceptvisie op een later tijdstip definitief vast.
passen.

Plaatsnaam, datum,
Geachte ouders,
Onlangs ontving u van ons een uitnodiging om deel te nemen aan een panelgesprek
over sociale media. Van elk leerjaar zijn twee (willekeurig gekozen) ouders

uitgenodigd. Ook zullen er uit verschillende leerjaren leerlingen aanwezig zijn.

Tijdens het panelgesprek, dat plaatsvindt op (dag + datum, om tijdstip) willen

we graag brainstormen of we ons beleid op het gebied van sociale media moeten
aanpassen of vernieuwen.

De avond wordt georganiseerd door Vincent van der Geest (ICT-coördinator) en

Jolanda Minderhoud (coördinator onderbouw). Het programma ziet er als volgt uit:
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Opening

Uitleg over vormen en mogelijkheden van ‘social media’ door Wout Polijnen,
leerling havo 5.

Reageren op diverse stellingen
Open inbreng

Samenvatting en conclusies
Afsluiting

Mocht u toch zijn verhinderd, neemt dan zo spoedig mogelijk contact op met Vincent
van der Geest (telefoon en e-mailadres). Er kan dan een vervanger voor u worden
gezocht.

Heel graag tot DINSDAG 7 NOVEMBER 2017, 20.00 – 21.30 UUR IN DE AULA
VAN DE HORIZON

Met vriendelijke groet,

Jan den Ouden, directeur
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