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Beste ouders/verzorgers,
Deze nieuwsbrief gaat over twee onderwerpen: Ouderbetrokkenheid en de
Informatieavond over de jeugdhulp.
Al een hele tijd geleden, in maart 2013, hebben we een studiedag met ouders over
ouderbetrokkenheid. Met ouders en teamleden hebben we gesproken hoe we de
ouderbetrokkenheid op de Zevenster verder willen ontwikkelen. Vervolgens is er een
werkgroep ontstaan om dit verder uit te werken, want we vinden het heel belangrijk dat
ouders betrokken zijn bij het leerproces van hun kind.
Wat is er ondertussen gedaan:
- Hoe kunnen we de opkomst bij de groepsavond meer stimuleren:

Er is gevraagd aan ouders wat zij voor informatie zouden willen krijgen en er zijn filmpjes
en foto’s gemaakt van het werken in de groep zodat ouders hun eigen kind aan het werk
konden zien.
We hadden in september 2013 een opkomst van 60 %. Natuurlijk willen we dit op 100 %
krijgen, want ouderbetrokkenheid en samenwerking komt de ontwikkeling van het kind
ten goede.
In september 2014 was de opkomst helaas toch minder: 40 % van de ouders zijn naar de
groepsavond gekomen.
-

In overleg met de ouderraad worden er ochtenden georganiseerd waarin spullen
voor school worden gemaakt én er onderling gesproken kan worden over de eigen
zoon/dochter

Twee knutselochtenden voor de Sinterklaas en Fancy Fair zijn heel goed bezocht en
werden door ouders hoog gewaardeerd. Tussen het knutselen door werd er ontspannen
met elkaar gesproken over allerlei onderwerpen.
Op de nieuwjaarskoffie waren maar weinig ouders aanwezig, maar met elkaar is wel
gesproken over veranderingen in het onderwijs met de komst van Passend Onderwijs
In januari is er een avond met de diëtiste geweest over gezonde voeding en traktaties.
Helaas met een hele kleine opkomst van ouders.
De bezoeklessen bewegingsonderwijs voor ouders en opa’s en oma’s werden goed bezocht
en erg gewaardeerd.

Het is fijn dat we steeds vaker ouders op school zien die ook helpen en ondersteunen bij
veel activiteiten. Maar ouderbetrokkenheid is méér. Ouderbetrokkenheid gaat met name
over het afstemmen met elkaar wat een kind nodig heeft.

Wij verstaan onder ouderbetrokkenheid:
“Ieder kind, iedere leerling heeft recht op een goede samenwerking tussen school en
ouders. Ouderbetrokkenheid is daarom een gelijkwaardige en niet-vrijblijvende
samenwerking tussen ouders en school, waarin ouders en school vanuit een gezamenlijke
verantwoordelijkheid werken aan de ontwikkeling van het kind (de leerling).
Vanuit de samenwerking tussen school en ouders ontstaat er een betere afstemming zodat
het kind (de leerling) zich optimaal kan ontwikkelen.”

Dit schooljaar willen we de ouderbetrokkenheid verder uitbouwen. Mocht u ideeën hebben
of willen participeren in de werkgroep dan horen we (Sascha, Wouter, Marianne, Marisol,
Janet en Gerry) dat graag.

Informatieavond over de jeugdhulp:
Binnenkort ontvangt u een uitnodiging voor een informatieavond over veranderingen in de
jeugdhulp. Veel ouders van leerlingen van de Zevenster hebben vanaf 1 januari 2015 te
maken met de nieuwe plannen voor jeugdhulp van de gemeente. In november houdt de
gemeente vier informatieavonden en één ervan op de Zevenster.
Deze avond is op donderdag 27 november.
De wethouder, mevrouw Elly van Wageningen zal komen vertellen over hoe er in Lelystad
concreet invulling gegeven gaat worden aan de nieuwe jeugdhulptaken.
Vanaf kwart over 7 staat de koffie klaar en de avond start om half 8. Al uw vragen kunt u
stellen aan de juiste personen die aanwezig zullen zijn. Houd u vast rekening met deze
avond.

Met vriendelijke groet, mede namens de werkgroep ouderbetrokkenheid,

Gerry van Vliet

