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Inleiding 
De Oranjeschool ligt in deelgemeente Feijenoord en in de wijk Bloemhof. De school valt 
onder het bestuur PCBO. De Oranjeschool heeft een schoolweging van 38.5, op een schaal 
van 20 tot 40. De schoolweging is een maat waarmee de leerling populatie is aangegeven. 
De schoolweging is gebaseerd op: 

- Het opleidingsniveau van ouders 
- Het gemiddeld opleidingsniveau van alle moeders op school 
- Het land van herkomst van de ouders 
- De verblijfsduur van de moeder in Nederland 
- Of ouders in de schuldsanering zitten 

 
Op de Oranjeschool wordt hoog gescoord op bovenstaande vijf onderdelen, dit verklaart de 
schoolweging. De instroom van de huidige populatie stelt ons voor een aantal vraagstukken 
zoals: hoe zorgen we ervoor dat de woordenschatontwikkeling goed verloopt, hoe gaan we 
om met kinderen en ouders met een diverse culturele en etnische achtergrond? 
 
Op de Oranjeschool worden ouders actief bij de school betrokken. Dit wordt gedaan door 
middel van een oudercommissie, de medezeggenschapsraad, themabijeenkomsten, 
inloopmomenten, welkomstgesprekken, rapportgesprekken en informatiebijeenkomsten. 
Informatie over de school naar ouders gaat via de app Social Schools en de website. Sinds 
2017 is de Oranjeschool gekwalificeerd met het keurmerk ‘Ouderbetrokkenheid 3.0’. In mei 
2021 heeft de hercertificering plaatsgevonden en is het keurmerk voor 4 jaar verlengd. 

Uitgangspunten en visie 
Op de Oranjeschool zien wij de school als een ontmoetingsplaats voor kinderen, 
medewerkers en ouders. Dit is terug te vinden in onze missie: De Oranjeschool, een 
ontmoetingsplaats waar kinderen succesvol leren en talenten ontwikkelen. Het uitgangspunt 
van de Oranjeschool is dat ouders en school samen moeten optrekken om de ontwikkeling 
van de kinderen optimaal te laten verlopen. We gaan uit van een educatief partnerschap op 
basis van gelijkwaardigheid, betrokkenheid en wederzijds vertrouwen. School en ouders 
houden rekening met elkaar, stemmen hun inspanningen op elkaar af en steunen elkaar.  

Actuele situatie ouders en school 
In de school zorgen de leerkrachten voor de dagelijkse lessen aan de kinderen. Twee interne 
begeleiders en de VVE-coördinator coördineren de kwalitatieve (leerling)zorg op de 
Oranjeschool. De school participeert in het project ‘Childrens Zone’ met 10 uur 
leertijduitbreiding voor de kinderen van groep 3 t/m groep 8.  Op dinsdag en vrijdag is de 
schoolmaatschappelijke werkster op school aanwezig. Het management van de school is in 
handen van de directeur en het managementteam, bestaande uit: de directeur, adjunct- 
directeur, de IB-ers, de VVE-coördinator en drie bouwcoördinatoren. Daarnaast is er een 
ouderconsulent in dienst van de school. Zij organiseert thema ochtenden, bijeenkomsten 
over relevante onderwerpen, is contactpersoon van ouders, organiseert maandag en vrijdag 
inloopochtenden voor ouders, helpt taalcursussen aanbieden en tolkt voor ouders indien 
nodig.  
 
De Oranjeschool heeft twee 0-groepen die een integraal onderdeel zijn van de school. Dit 
betekent dat er sprake moet zijn van doorgaande leerlijnen, werkafspraken, afstemming op 
thema’s, scholing van personeel e.d.  De groepen 0,1 en 2 vormen samen de VVE, de voor-
en vroegschool. Binnen de VVE wordt gewerkt met het VVE programma Peuter-Kleuterplein.  
Binnen de VVE  wil de school een krachtige speel/leeromgeving voor 2 tot 6-jarigen 
realiseren. Dit vraagt van de voor- (0-groep) en vroegschool (groep 1 en 2) een optimale 
afstemming door middel van een pedagogische en inhoudelijke doorgaande lijn. Ouders zijn 
in de VVE een onmisbare schakel. Zij worden nu bij de 0-groepen en groepen 1-2 betrokken 
door middel van in-en uitloopcontacten, gesprekken en informatiebijeenkomsten. De VVE-
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coördinator en ouderconsulent hebben contact met ouders van VVE-leerlingen rondom de 
inloop of op verzoek van ouders. 

Educatief partnerschap 
Tijdens schooljaar 2014-2015 is gestart met het project – ouderbetrokkenheid 3.0’. Er zijn 
twee bijeenkomsten met CPS georganiseerd met ouders waarbij de richting voor de 
komende jaren is verkend. Daarna is een regiegroep opgericht met leraren en ouders. Dit is 
tijdens 2015-2016 en 2016-2017 voortgezet en heeft geleid tot certificering in juni 2017. Elk 
jaar blijft educatief partnerschap een belangrijk speerpunt van de school. In mei 2021 heeft 
de Oranjeschool een bezoek gehad voor hercertificering en de hercertificering ontvangen. 
De criteria voor (her)certificering zijn te vinden in bijlage 1. 
 

Actiepunten 2022-2023 

Onderstaande activiteiten vinden plaats in het schooljaar 2022-2023. De activiteiten zijn 
nadrukkelijk onder voorbehoud van eventuele beperkingen door het Coronavirus. Wij volgen 
hierin de richtlijnen van het RIVM, het ministerie van onderwijs en de protocollen van de PO-
raad. 
 

Themagerichte ouderbijeenkomsten  
Vijf themaochtenden onder leiding van de ouderconsulent en met medewerking van (extern) 
deskundigen (bijv. wijkteam, jeugdzorg, Indigo) over gedrag, zelfstandigheid, solliciteren, de 
wijk, huiswerkbegeleiding.  
 
Adviesgerichte ouderbijeenkomsten 
Ten behoeve van de voortgang en evaluatie van het schoolplan en bijbehorende doelen 
worden meerdere ouderbijeenkomsten georganiseerd door de directie om met ouders in 
gesprek te gaan over schoolontwikkeling. 
 

Inloopmomenten  
Een aantal keer per week kunnen ouders bij het wegbrengen van de kinderen in de 0-groep 
15 minuten blijven om samen met hun kind te lezen of te spelen. Ook vindt de start 
regelmatig plaats op het speelplein van de peuters. Als de omstandigheden het niet toelaten 
(Corona) vindt de start altijd plaats op het speelplein. In de groepen 1 en 2 zijn er twee 
inloopmomenten van 15 minuten. Ouders kunnen op die momenten gemakkelijk worden 
gestimuleerd mee te doen aan activiteiten, informatiebijenkomsten e.d. De inloopmomenten 
worden goed bezocht. Groep 3 heeft één inloopmoment in de week voor ouders. Tijdens de 
inloopmomenten en thema-ochtenden worden ouders in alle VVE-groepen gestimuleerd tot 
voorlezen en het spelen van reken- en taalspelletjes. Het is de bedoeling dat deze spelletjes 
ook thuis worden gespeeld zodat gewerkt wordt aan de leeromgeving thuis. Ouders krijgen 
gerichte uitleg hierover van de leidsters/leraren en medewerker ouderbetrokkenheid en 
kunnen materialen lenen om thuis spelletjes te kunnen spelen. 
 

Ouderparticipatie 
Ouders, bijvoorbeeld uit de oudercommissie, helpen de school bij het organiseren van 
activiteiten zoals sinterklaas, kerst, luizencontrole, schoolfotograaf en schoolreis. 
 

Taalscholing 
De school zorgt elk jaar voor een aanbod in combinatie met de organisatie ‘Tel mee met 
taal’. Deelname van ouders wordt gestimuleerd door de ouderconsulent. In 2020-2021 en 
2021-2022 heeft deze scholing helaas niet plaats kunnen vinden. Wij verwachten deze 
scholing in 2022-2023 weer op te kunnen pakken. 
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Schoolmaatschappelijk werk (SMW) 
Om ouders goed te ondersteunen in de zorg voor hun kinderen is in het schooljaar 2019-
2020 het aantal uren SMW uitgebreid van 8 naar 12 jaar. Dit is in de schooljaren daarna 
gecontinueerd. SMW wordt zowel bij de peuters als de basisschoolleerlingen ingezet. De 
wens is om de uren SMW uit te breiden in het schooljaar 2022-2023 van 12 naar 24 uur.   
 

Onderwijsondersteunend gedrag 
De ouderconsulent organiseert peuter-kleuterplein ouderbijeenkomsten. Uitleg wordt 
gegeven en ouders krijgen instructie over de werkwijze thuis. In de bijeenkomst daarna wordt 
geëvalueerd en weer nieuw materiaal aangeboden. 
 

Voorlezen 
Voor het voorlezen wordt deelgenomen aan de Voorleesexpress waarbij studenten bij 
kinderen thuis gaan voorlezen. Vooraf vindt een instructiebijeenkomst plaats. Daarnaast 
deelt de ouderconsulent verteltassen uit aan ouders van groep 0. 
 

Beweegspelletjes/gezonde voeding 
De kennis vanuit het Lekker Fit programma wordt gebruikt bij de voorlichting aan ouders. De 
Lekker Fit docent en de diëtist worden ingeschakeld om ouders te ondersteunen bij het 
spelen van leuke en gezonde beweegspelletjes en te leren hoe dat thuis een vervolg kan 
krijgen. Ook wordt er hier extra aandacht aan besteed in de Lekker Fit week. De Lekker Fit 
docent verstrekt ouders informatie over hoe een gezonde schooldag eruit ziet. Dit is 
opgenomen in ons beleid sociale veiligheid. 
 

Afstemmen wederzijdse verwachtingen bij inschrijving 
De inschrijving van leerlingen wordt uitgevoerd door de VVE-coördinator. Dit is Wilmine van 
Os. Bij het inschrijvingsgesprek worden afspraken gemaakt over de 2 of 4/5 dagdelen 
bezoek aan de peuterspeelzaal, de aanvangs- en eindtijden, inloop, de 
informatievoorziening, voortgangsbesprekingen en deelname aan de ouderprojecten. Het 
gesprek biedt de kans om in het kader van het educatief partnerschap, de wederzijdse 
verwachtingen te bespreken en af te stemmen.  
De aanmelding van leerlingen voor de basisschool verloopt via de directie. Dit kan 
telefonisch of door directie@oranjeschool.com te mailen. Tijdens de afspraak krijgen ouders 
informatie, kunnen zij hun vragen stellen en wordt er een rondleiding gegeven. Twee weken 
voordat een kind 4 jaar wordt, mogen zij 3 dagdelen komen wennen. De ouders krijgen de 
uitnodiging van de groepsleerkracht. 
 

Huisbezoeken 
Alle nieuwe kinderen van de peuterspeelzaal worden thuis bezocht.  
 

Schoolapp 
De Oranjeschool werkt met de app Social Schools. Hierin staat alle relevante informatie voor 
ouders (berichten, schoolagenda, uitnodiging (rapport)gesprekken). Ook kunnen ouders op 
deze manier een bericht sturen naar elkaar, naar de leerkracht, naar de ouderconsulent en 
naar de directie. 
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Bijlage 1: Criteria certificering Ouderbetrokkenheid 3.0 
 
1. De school heeft een heldere visie op ouderbetrokkenheid. Uit alle informatie van de school 
aan ouders blijkt hoe belangrijk de school ouderbetrokkenheid vindt. Ook in het gedrag van 
de medewerkers van  de school is de visie op ouderbetrokkenheid zichtbaar. 
 
2. De school laat zien dat leraren, leerlingen en ouders actief betrokken worden bij het 
schoolbeleid. Bijvoorbeeld door middel van panelgesprekken met ouders, een 
leerlingenraad, een brainstorm tussen leraren, leerlingen en hun ouders over een bepaald 
beleidsthema, enzovoort. Leraren, leerlingen en ouders weten wat er met hun inbreng 
gebeurt. 
 
3. Op school is aan alles te merken dat leraren, leerlingen en ouders welkom zijn op school. 
 
4. Leraren, leerlingen en ouders zijn samen verantwoordelijk voor het onderwijs en de 
leerresultaten. De school stimuleert het onderwijsondersteunend gedrag van ouders. 
 
5. Gesprekken tussen leraren, leerlingen en ouders worden vanuit gelijkwaardigheid 
gevoerd. Iedereen heeft zijn eigen actieve inbreng. Leerlingen zijn zoveel mogelijk bij alle 
gesprekken aanwezig. De plaatsen waar gesprekken worden gevoerd zijn voor iedereen 
comfortabel en gelijkwaardig en er is voldoende tijd voor alle deelnemers. 
 
6. Leraren, leerlingen en ouders voelen zich verantwoordelijk voor elkaar en zijn daarop 
aanspreekbaar. Zo wordt er respectvol over elkaar gesproken zowel binnen als buiten de 
school. Voor leraren, leerlingen en ouders die buiten de groep dreigen te vallen voelt 
iedereen zich verantwoordelijk. 
 
7. Het leerlingendossier is toegankelijk voor leraren en ouders. Ouders worden uitgenodigd 
informatie toe te voegen. 
 
8. Iedereen kan zien welke officieel gemelde klachten er zijn en wat er met deze klachten 
gebeurt. Natuurlijk worden privacyregels hierbij in acht genomen. 
 
9. De opkomst bij bijeenkomsten met leerlingen en/of ouders is > 80%. De mate van 
verantwoordelijkheid, betrokkenheid en samenwerking komt onder meer tot uiting in dit 
criterium. 
 
10. Wetten en regels voor leerlingen en ouders worden door de school actief en helder 
duidelijk gemaakt en door iedereen nageleefd (zoals leerplicht, ouderbijdrage, enzovoort). 
De school staat volgens de inspectie op ‘groen’ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


