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en ouders achter hoe het kind het meest optimaal
leert. Als je de leerstijl van een kind kent en je kunt
daar met ouders en leerkrachten op inspelen dan
heb je de grootste kans dat je op het goede spoor
raakt. Voor scholen is het belangrijk op didactisch
gebied bij de tijd te blijven. Om inspiratie op te doen
deed het team een zoektocht door verschillende
scholen en IKC’s te bezoeken. Deze handelswijze
hielp ons ideeën op te doen om als St. Thomasschool
en Sinne Bach een duidelijke gezamenlijk visie neer te
zetten. De werkgroep Actief Ouderschap biedt de
mogelijkheid om ons in die zoektocht te
ondersteunen.

St Thomasschool en IKC
In deze IKC-krant wordt maandelijks verslag gedaan van de
ontwikkelingen op het gebied van de vorming van ons
Integraal Kind centrum.

Actief Ouderschap; ouders gevraag voor deelname aan de
werkgroep…
Op 26 oktober is er in het kader van de IKC-ontwikkelingen
voor belangstellenden een avond georganiseerd gehouden
waarop ouders, leerkrachten en medewerkers van Sinne Bach
onder leiding van professionele begeleiders met elkaar in
gesprek gingen over de ouderparticipatie in al haar facetten.
Deze avond die de onderdeel uitmaakt van het project “Actief
Ouderschap” is door de Gemeente Leeuwarden gefaciliteerd
aan scholen die in een IKC-traject zitten. Van de avond is een
verslag gemaakt en die is besproken met de medezeggenschapsraad (mzr) en de schooladviescommissie (SAC). Omdat
daar geconstateerd werd dat het verslag niet voldoende
helder was is er een verzoek gedaan aan de organisatie om de
zaken opnieuw te herschikken. Met dat aangepaste verslag is
de SAC op 2 februari 2017 aan de slag gegaan.
Uit een uitgebreide lijst van mogelijke actiepunten zijn
voorlopig de volgende twee zaken gekozen:
1.

In het huidige onderwijs wordt steeds meer de
nadruk gelegd op het eigenaarschap van het leren.
Het kind moet zich er van bewust zijn dat in het
leerproces de sleutel bij haar of bij hem ligt. Daarvoor
is het noodzakelijk om je zelf goed te kennen. De
school speelt in het leerproces een grote rol en de
ouders zijn eveneens onmisbaar in die zoektocht naar
het goede spoor van het kind. Concreet stellen we in
het kader van Actief Ouderschap ons de volgende
vraag: Hoe komen we er als school samen met kind

2.

Daarnaast leggen we bij de werkgroep de volgende
vraag neer: Onderzoek hoe we de communicatie
tussen school en ouders over en weer kunnen
verbeteren. De informatievoorziening tussen
school/opvang en ouders verdient aandacht. Nu
gebeurt dat via mail, nieuwsbrief en website. Er zijn
ook andere manieren zoals digiduif.

De werkgroep Actief Ouderschap wordt gevormd uit een
aantal vertegenwoordigers van geledingen, waarvan een paar
personen al bekend zijn. Hij is als volgt samengesteld|:
• 1 persoon Actief Ouderschap
• 2 personen SAC
• 2 personen Sinne Bach:
• 2 personen St. Thomasschool
• 1 persoon MZR:
• 2 willekeurige ouders van de school:
• de directeur
Bij deze nodigen wij u uit voor deelname aan de werkgroep.
Bij meerdere opgaven zal worden geloot.

Ouders gevraagd om met ons
mee te denken….

Als u zich op wilt geven of vragen hebt horen we dat graag.
Peter Mulder, directeur St. Thomasschool

