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Op de Valentijnschool in Rotterdam voeren leerkrachten aan het begin van het
schooljaar startgesprekken om ouders aan het woord te laten over hun kind.
Wat maakt startgesprekken zo waardevol? Arline Spierenburg praatte erover
met ouders van de Valentijnschool en met de locatiedirecteur Martin Krijgsman.
Het team van de Valentijnschool, een katholieke
basisschool in Rotterdam-Delfshaven, is zeer
tevreden over de beslissing om de jaarlijkse
informatieavond in het begin van het jaar te
vervangen door persoonlijke kennismakingsgesprekken. Zonder dat er een rapport op tafel
ligt, spreken leerkracht en ouders elkaar aan het
begin van het schooljaar. De opkomst is
inmiddels honderd procent!
Het team van de school raakte steeds meer
gefrustreerd over de matige opkomst van
ouders bij de informatie- en rapportavonden.
Daar wilden zij wat aan doen, omdat ze graag
alle ouders willen bereiken en betrekken. Dat,
gecombineerd met het gegeven dat ouders
graag over hun eigen kind in gesprek gaan,
leidde tot de keuze om in plaats van de informatieavonden voor alle ouders van een groep, met
iedere ouder een individueel kennismakingsgesprek te houden.

Peiling onder ouders
Ouders & Onderwijs peilde onder ouders hoe
zij denken over een startgesprek. Allereerst
valt op dat lang niet alle scholen startgesprekken met ouders voeren. Van de scholen van de
ondervraagde ouders houdt 43 procent
startgesprekken, deels met het kind er bij,
deels niet.
Op de vraag naar de wenselijkheid van een
startgesprek zegt 80 procent van de ouders
dat ze graag zien dat de school met startgesprekken gaat werken, 13 procent weet het
niet en slechts 7 procent heeft geen behoefte
aan een startgesprek.
De ouders die ervaring hebben met een
startgesprek, zijn daarover positief en vinden
dit nuttig. Ze vinden het een prettige manier
om elkaar te leren kennen en de relatie bij de
start van het schooljaar goed te beginnen. Het
geeft duidelijkheid over de wederzijdse
verwachtingen en er kunnen direct al een
aantal afspraken worden gemaakt.
www.oudersonderwijs.nl/nieuws/ouders-willen-meer-gelijkwaardig-zijn-ten-opzichte-vanschool/
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Voorbereiding
Het team was opgelucht dat de opkomst van
ouders bij de kennismakingsgesprekken direct
al hoog was. Zodra ouders over hun eigen kind
met school in gesprek kunnen gaan, zo bleek, is
de belangstelling van ouders groot en tonen ze
zich heel betrokken. Locatieleider Krijgsman:
“Een ouder die de Nederlandse taal minder goed
beheerst heeft veel meer aan een individueel
kennismakingsgesprek dan aan een informatieavond. Met een kennismakingsgesprek bouw je
aan een relatie tussen leerkracht en ouders. Pas
als die er is, kunnen ouders en school samen
optrekken om een kind goed te begeleiden.”

“Een goede voorbereiding is belangrijk,” vertelt
Krijgsman, “wil het startgesprek met alle ouders
een succes worden. Lang niet alle ouders zijn
gewend om op school zelf het woord te mogen
voeren over hun kind of ze vinden dat spannend, omdat ze de Nederlandse taal niet goed
beheersen. Daarom laten we ouders van
tevoren weten dat het de bedoeling is dat ze zelf
gaan vertellen over hun kind. Ouders kunnen
dan thuis al nadenken wat ze willen delen met
de leerkracht. De leerkrachten hebben ook altijd
wel een paar vragen achter de hand om het
gesprek op gang te brengen.”

Gouden driehoek

“Het is belangrijk
voor een kind dat
zijn ouders de
weg naar school
weten te vinden”
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Krijgsman ziet een duidelijke meerwaarde van
de kennismakingsgesprekken voor zijn team. De
extra informatie die ouders over hun kind geven
is voor leerkrachten bruikbaar en belangrijk.
Vanaf groep 3 neemt ook de leerling zelf deel
aan het gesprek. “Daarmee hebben we de
gouden driehoek van leerling - ouder - school
aan tafel”, zegt Krijgsman. “Leerkrachten horen
van ouders wat zij belangrijk vinden voor hun
kind. Ook kunnen leerkrachten checken of het
beeld dat zij van een leerling hebben overeen-

“De school hoort
van ouders wat ze
nodig hebben om
hun kind beter te
begeleiden”

komt met het beeld van de ouder. In het
gesprek daarover kunnen beelden en verwachtingen worden besproken en bijgesteld.”
Ouders op de Valentijnschool ervaren het
kennismakingsgesprek als een positieve start
van het schooljaar, vooral omdat ze zelf de
leerkracht leren kennen en de mogelijkheid
krijgen om hun eigen verwachtingen met de
leerkracht te delen. Daar komt bij dat de
leerkracht de ouder werkelijk ziet en in het
contact met de ouder maatwerk kan bieden. Een
ouder zegt: “Eerder kreeg ik in de tienminutengesprekken eigenlijk alleen maar te horen wat ik
op het rapport al had gelezen. Nu kan ik in het
startgesprek als ouder aan de leerkracht
vertellen wat die moet weten over mijn kind.”

Drempelverlagend
De Valentijnschool beseft hoe belangrijk het is
dat ouders betrokken zijn en betrokken worden
bij het onderwijs van hun kinderen. Het
startgesprek is daarvoor een uitstekend middel.
Met het startgesprek is elke ouder al minimaal
één keer in de school geweest. De school hoort
van ouders zelf wat ze nodig hebben om hun
kind beter te begeleiden en dat werkt drempelverlagend. Ouders komen daarna gemakkelijker
met een vraag, zoeken eerder contact, vinden
het fijn om op school te helpen of mee te doen
aan ouderactiviteiten. Zo werkt het startgesprek
als vliegwiel om ouders meer en op maat bij de
school te betrekken. We geven een aantal
voorbeelden.

Op de Valentijn hebben ouders elke dag
gelegenheid om elkaar informeel te ontmoeten.
Bijna alle ouders gaan bij het wegbrengen van
hun kind even naar binnen, waar elke dag koffie
en thee voor hen klaarstaat. Om vragen van
ouders te beantwoorden, is de locatiedirecteur
of de oudercoördinator daarbij aanwezig.
Oudercoördinator: “Het is zo goed dat ouders
elkaar hier kunnen ontmoeten! Sommigen zaten
voorheen alleen thuis en komen hierdoor uit
hun sociaal isolement. Het is belangrijk voor een
kind dat zijn ouders de weg naar school weten
te vinden.”

Taalcursus
Omdat vaders overdag vaak niet actief kunnen
zijn op school, organiseert de school eens in de
twee jaar een vaderweek met als hoogtepunt
het vadervoetbaltoernooi. Verder kunnen
ouders kiezen voor inhoudelijke ondersteuning
om hun kind beter te begeleiden of om zichzelf
verder te ontwikkelen. De school leert ouders
hoe ze thuis op een speelse manier met taal en
rekenen bezig kunnen zijn. Ouders die de
Nederlandse taal nog niet voldoende beheersen
kunnen samen met andere ouders een talencursus volgen op de school. Krijgsman: “Op de
Valentijn accepteren we ouders zoals ze zijn. Als
de taal een probleem is, bieden we ondersteuning als ouders dat willen. Het helpt als een
ouder hoort dat er meer ouders zijn die taal
lastig vinden en die op de eigen school van hun
kind daarin verder kunnen komen.”
De startgesprekken op de Valentijn zijn een
goede investering geweest en hebben bijgedragen aan een verrijkt schoolleven van kinderen,
waarin ouders een actieve rol vervullen.
Arline Spierenburg is thema-adviseur bij de
landelijke organisatie Ouders & Onderwijs. Daar
werkt ze aan het thema ‘Ouders en school samen’:
met kennis en advies op zoveel mogelijk plekken
bijdragen aan een positieve en actieve samenwerking tussen ouders en school.

De stem van ouders, voor succesvolle samenwerking

39

“Het schoolplein zien
wij als minimaatschappij”
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Over Sardes
Onderzoeks- en adviesbureau Sardes wil de ontwikkelingskansen van kinderen en jongeren vergroten. Wij
voelen ons betrokken bij maatschappelijke vraagstukken over onderwijs, opvang en opvoeding. Wij brengen
wetenschap, beleid en praktijk bij elkaar en komen
samen met opdrachtgevers tot adequate oplossingen
en effectieve werkwijzen.
Sardes begeleidt innovatieprocessen en coördineert
landelijke educatieve vernieuwingsprogramma’s. Als
netwerkorganisatie werken wij samen met organisaties
die aanvullende diensten leveren. In het dynamische
werkveld van onderwijs en jeugd wil Sardes een professionele en toonaangevende speler zijn, die vernieuwende
ontwikkelingen aanjaagt, begeleidt en evalueert.
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