Partnerschap ouder/school
Ouders en school werken op allerlei gebied nauw samen. Dat dit geen
loze kreet is op de Groenschool blijkt uit de activiteiten die de school
ontplooit samen, door en voor de ouders.
(enkele voorbeelden)


















Om de twee jaar wordt aan alle ouders hun mening gevraagd over allerlei schoolzaken
d.m.v. een online vragenlijst.
De activiteitencommissie organiseert allerlei activiteiten voor leerlingen en ouders.
De MR die voor de helft bestaat uit ouders wordt betrokken bij het beleid van de
school.
Een keer per jaar hebben ouders de gelegenheid om een les bij te wonen in de groep
van hun kind.
In september vinden de eerste oudergesprekken plaats. We noemen dit
luistergesprekken. Het is de bedoeling dat de ouders vetellen over hun zoon/dochter.
Deze gesprekken hebben een lengte van 10 min. en hebben een informatief karakter.
In de regel worden er maandelijks gespreksavonden gepland, waarvoor elke ouder
minimaal één maal per jaar een uitnodiging ontvangt. De lengte van dit gesprek is ±
20 minuten. Wanneer ouders “tussendoor” een vraag
hebben over het onderwijs, kan er altijd een (extra)
afspraak gemaakt worden met de leerkracht.
Een speciale avond wordt in juni belegd voor “nieuwe”
ouders die kleuters voor het eerst naar school gaan
brengen.
Via onze eigen website kunnen ouders veel informatie
vinden over de school. Op onze homepagina vindt u een
link naar “scholen op de kaart.nl” waar nog meer informatie over de school te vinden
is.
Nieuwe belangstellende ouders vinden op de homepagina van onze site een link naar
een filmpje, die een globaal beeld geeft van de school in drie minuten.
Omdat de school de plek is waar onze kinderen veel tijd doorbrengen en het er
persoonlijk vaak bij in schiet om voor de school te bidden en te danken, vinden we
het belangrijk om dit samen met de ouders te doen. We geloven dat God ons kan
zegenen en leiden als we Hem daarom vragen. Gebed heeft kracht en kan dingen
veranderen.
Op de Groen van Prinstererschool is een overblijfvoorziening. Op maandag, dinsdag
en donderdag kunnen de kinderen de middagpauze op school doorbrengen onder
toezicht van een overblijfkracht. Dat is meestal een ouder van de school.
De resultaten van uw kind kunnen ouders volgen via het ouderportaal van de school.
In het begin van de schoolloopbaan van uw kind zullen deze gegevens nog beperkt
zijn. Elk schooljaar bouwen de gegevens zich op. Zo krijgen ouders een betrouwbaar
beeld van de vorderingen van uw kind.

