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Nabespreking:
• Hoe evenwichtig zijn de loyaliteiten binnen het team? 
• Welke deloyaliteiten hebben een nadelige invloed op de relaties met ouders?
•  Een driehoek valt al om zodra er enige disbalans is (bijvoorbeeld een verhouding 

van 49-51). Wat zou dat kunnen betekenen voor het eigen professionele handelen?

Bijlage 8 
Schoolcultuur	en	de	effecten	op	het	 
gedrag van ouders

Doel van de opdracht
Wanneer men elke dag in de school rondloopt, vallen veel dingen in de cultuur 
nauwelijks meer op. Toch is bewustwording van de eigen schoolcultuur heel belangrijk, 
omdat iedere cultuur positieve en/of negatieve effecten heeft op leerlingen en ouders. 
Deze oefening helpt om meer bewust te worden van de effecten van de schoolcultuur 
op het gedrag van ouders.

Uitvoering van de opdracht 
Vul onderstaand schema in, alleen of met één of twee collega’s. Benoem positieve 
en minder positieve kenmerken. Betrek daarbij ook (eventueel) grensoverschrijdend 
gedrag.

Kenmerken van onze schoolcultuur Effecten op gedrag van ouders

Voorbeeld:
Laagdrempelige kleding van leraren, ook 
waar ouders bij zijn (korte broek, T-shirt 
met ludieke tekst).

Ouders gaan amicaal met leraren om.
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Nabespreking
•  Welke cultuuraspecten van jullie school hebben een positief effect op het gedrag 

van ouders?
• Welke cultuuraspecten hebben een negatief effect op het gedrag van ouders?
• Welke cultuurverbeteringen zijn wenselijk?
• Hoe worden deze verbeteringen aangepakt?

Bijlage 9  
Communicatieplan op maat

Deze bijlage hoort bij hoofdstuk 4.1.2.

Individueel gespreksplan

Voorbeelden contactmomenten √ of - Datum/tijd Bijzonderheden, 
bijvoorbeeld te 
bespreken zaken of 
doel van het gesprek

1 Gesprek tussen leraar en ouders zonder 
de leerling

√ 2 oktober 16:30 uur Thuissituatie

2 Evaluatiegesprek aan het einde van het 
jaar

√ 8 juni 15:45 uur Leerling aanwezig

3 Gesprek met ouders, leraar en ib’er/
zorgcoördinator

-

4 Gesprek leerling - zorgcoördinator √ 30 september 13:45 uur

4 Mailmoment -

5 Belmoment -

6 Skypegesprek √ 26 november 20:30 uur Tussenevaluatie 
plan van aanpak, 
vaststellen verdere 
contactmomenten; 
ib’er/zorgcoördinator 
neemt ook deel

7 Huisbezoek -

8 Rapportgesprek -

9 Tienminutengesprek -

10

11

12

Behoefte aan collectieve (informatie)bijeenkomst 
in belang van leerling

Geen behoefte:

Wel behoefte aan informatie, thema’s:

1

2




