
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Visie en Ambitieplan  

Actief Ouderschap 

 

de Tamboerijn, Zevenaar 

februari 2018 
 



   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

School IKC de Tamboerijn 
Paganinistraat 17,  6904 EG Zevenaar 

Directeur Jos Boonman 

Expert Actief Ouderschap David Kranenburg 

Korte beschrijving school 

Op IKC de Tamboerijn staat het kind centraal. We dagen ieder kind uit om 
zijn of haar talenten te ontdekken en te ontwikkelen. Hiertoe bieden we ze 
een stimulerende, veilige en vertrouwde omgeving waarin ze zich thuis 
voelen. Daarnaast willen we kinderen voorbereiden zodat zij goed kunnen 
functioneren in de 21ste eeuw. Vaardigheden zoals bijvoorbeeld; 
samenwerken, communiceren, kritisch denken, mediawijsheid, creatief 
denken en ICT-geletterdheid. Deze worden ook gezien in samenhang met 
andere vakken. 
Wij zorgen dat de kinderen een goede basis hebben op het gebied van taal 
en rekenen. We streven naar hoge resultaten in relatie tot de mogelijkheden 
van iedere individuele leerling. Dit doen met een gemotiveerd team dat met 
veel enthousiasme haar kerntaken vervult en altijd op zoek is naar verdere 
verbetering van het onderwijs-leerproces. 
Bij ons op IKC de Tamboerijn is er door de kleinschaligheid sprake van 
geborgenheid en heerst er een open en prettige sfeer die direct voelbaar is 
bij binnenkomst. Iedereen hoort erbij en mag er zijn! 

Visie ouderpartnerschap 

De Tamboerijn betrekt ouders bij het onderwijs om het leren te verbeteren 
en welbevinden van de kinderen te vergroten. Hierbij gaat  de Tamboerijn 
verder dan alleen het stimuleren van ouderparticipatie. Juist didactisch-, 
pedagogisch- en maatschappelijk partnerschap wordt nagestreefd. Er 
worden, planmatig en gestructureerd door middel van schoolbeleid, 
verschillende interventies gedaan om aan alle partnerschappen te werken. 

Visie en ambitieplan 

Dit document is tot stand gekomen vanuit teamleden, ouders en de directie 
van de school.  
U vindt in dit document achtereenvolgens: 

 Het verslag van de wensen en verwachtingen avond zoals deze is 
meegegeven aan alle ouders.  

 De verslagen van de bijeenkomsten met het partnerschapteam met 
speerpunten en taakverdeling. 

 De ambitie van de school, naar aanleiding van het gesprek met de 
directie 

 

bezoekadres:  westkadijk 10, 3861 mb nijkerk 
postadres: postbus 1109, 3860bc  nijkerk 
telefoon kantoor:  085-4863245 
algemene mail: info@actiefouderschap.nl    
website:  www.actiefouderschap.nl  
twitter:  @actiefouder 
facebook: @actiefouderschap 
linkedingroep: actief ouderschap 

 
 

https://www.google.nl/maps/place/Westkadijk+10,+3861+MB+Nijkerk/@52.2280148,5.4794855,18.25z/data=!4m5!3m4!1s0x47c647fdeebe2dc3:0xf38a0e0cbbdf021f!8m2!3d52.228072!4d5.4802773?hl=nl
mailto:info@actiefouderschap.nl
http://www.actiefouderschap.nl/
https://twitter.com/ActiefOuder
https://www.facebook.com/ActiefOuderschap/
https://www.linkedin.com/groups/2424746


   

Visie en Ambitie  

Inleiding 

 

De Tamboerijn heeft een strategietraject met Actief Ouderschap gedaan om de samenwerking tussen 

ouders en school te versterken. In het strategietraject gaat het om “samen te vertrekken” in plaats 

van “ouders te betrekken”. Hierna volgt een toelichting op de diverse stappen/onderdelen van het 

strategie-traject: 

 

Stappen in het strategie-traject 

Teambijeenkomst en de scan van de 5 partnerschappen 

We zijn gestart met een voorgesprek met de directie, waarin we kennismaakten en de stand van 

zaken rond partnerschap met ouders en eventuele aandachtspunten kort doornamen. In de 

aansluitende bijeenkomst met de teamleden is een korte presentatie gegeven over de werkwijze. 

Vervolgens heeft het team de visie is op partnerschap met ouders verkend aan de hand van het 

model van de 5 partnerschappen van Actief Ouderschap.  Er is gesproken over wat er al goed ging op 

school en welke ambities er zijn. Toen we dat gedaan hadden hebben we met elkaar de vervolgstap 

voorbereid: we zijn met alle ouders in gesprek gegaan over hun wensen en verwachtingen als het 

gaat om partnerschap tussen ouders en school. We organiseerden daarvoor een wensen- en 

verwachtingenavond. We hebben gezorgd dat alle ouders bij deze avond aanwezig konden zijn door 

zoveel mogelijk persoonlijk uit te nodigen. 

 

Ouderavond wensen- en verwachtingen 

De avond begon met een korte presentatie van Actief Ouderschap over het thema 

ouderbetrokkenheid. Daarin wordt ingegaan op waarom het zo belangrijk is dat leerkrachten en 

ouders als partners samenwerken. Naast het model van de 5 partnerschappen van Actief 

Ouderschap, kwamen hierin herkenbare voorbeelden over partnerschap tussen ouders en school aan 

de orde, vanuit perspectief van zowel ouders als leerkrachten. Vervolgens zijn we met de aanwezige 

ouders en leerkrachten in gemengde groepen in gesprek gegaan, ieder onder leiding van een 

gespreksleider van Actief Ouderschap. We zijn ingegaan op waar zij tevreden over zijn in de 

samenwerking en welke wensen, verwachtingen en tips er zijn. Aan het eind van de avond kwamen 

de groepen bij elkaar en vond er een terugkoppeling plaats. En wat bleek? Er zit veel overlap in de 

wensen en verwachtingen van ouders en leerkrachten. Daarnaast kwamen er eye-openers en goede 

ideeën voor verbetering naar voren. Er ontstond een gevoel van saamhorigheid. 

 

Partnerschapsteam 

De school heeft na de avond een partnerschapsteam samengesteld waarin enkele ouders, 

leerkrachten en de directeur samenwerken. Dit is een effectieve vorm om ouderbetrokkenheid 

planmatig en met draagvlak vorm te geven op de school. Actief Ouderschap begeleidde het 

partnerschapsteam bij de opstart van activiteiten. Hiertoe waren zij aanwezig bij de eerste, tweede 

en derde bijeenkomst.  

Verschillende groepjes van ouders en teamleden hebben oplossingen bedacht voor vragen die 

opkwamen naar aanleiding van de wensen en verwachtingen avond en plannen besproken om de 

samenwerking te versterken.   

De speerpunten die het partnerschapsteam heeft gekozen zijn in de volgende paragraaf omschreven.  

 



   

 

Visie- en ambitieplan  

Actief Ouderschap heeft de resultaten van de teambijeenkomst, de wensen- en 

verwachtingenbijeenkomst en de bijeenkomsten van het partnerschapteam teruggebracht tot een 

samenhangend overzicht van visie, sterke punten, wensen, verwachtingen en ambities voor 

samenwerking van ouders en leerkrachten op uw school.  

 

Met dit verslag ligt er een gedegen basis om partnerschap met ouders verder te verstevigen, 

helemaal passend bij de situatie op onze school. In de komende periode vertalen we dit met het 

team en ouders naar een gedragen programma van activiteiten. 

 

Strategietraject in schema 

 

 

 

 

Visie 

 

 

Ambitie 

 

 

Visie 
Op IKC de Tamboerijn staat het kind centraal. We dagen ieder kind uit om zijn of haar talenten te 
ontdekken en te ontwikkelen. Hiertoe bieden we ze een stimulerende, veilige en vertrouwde 
omgeving waarin ze zich thuis voelen. Daarnaast willen we kinderen voorbereiden zodat zij goed 
kunnen functioneren in de 21ste eeuw. Vaardigheden zoals bijvoorbeeld; samenwerken, 
communiceren, kritisch denken, mediawijsheid, creatief denken en ICT-geletterdheid. Deze worden 
ook gezien in samenhang met andere vakken. 
Wij zorgen dat de kinderen een goede basis hebben op het gebied van taal en rekenen. We streven 
naar hoge resultaten in relatie tot de mogelijkheden van iedere individuele leerling. Dit doen met een 
gemotiveerd team dat met veel enthousiasme haar kerntaken vervult en altijd op zoek is naar 
verdere verbetering van het onderwijs-leerproces. 
Bij ons op IKC de Tamboerijn is er door de kleinschaligheid sprake van geborgenheid en heerst er een 
open en prettige sfeer die direct voelbaar is bij binnenkomst. Iedereen hoort erbij en mag er zijn! 
 

Visie op ouderpartnerschap 
De Tamboerijn betrekt ouders bij het onderwijs om het leren te verbeteren en welbevinden van de 
kinderen te vergroten. Hierbij gaat De Tamboerijn verder dan alleen het stimuleren van 
ouderparticipatie. Juist didactisch-, pedagogisch- en maatschappelijk partnerschap wordt 
nagestreefd. Er worden, planmatig en gestructureerd door middel van schoolbeleid, verschillende 
interventies gedaan om aan alle partnerschappen te werken. 



   

 

Ambitie 
Naar aanleiding van alle input van de ouders op de wensen en verwachtingen avond heeft het 
partnerschapteam de volgende ambities opgesteld: 
 
Verkeer  
Bij opvoeden hoort voorbeeldgedrag, rolmodel zijn. Ons eigen gedrag is daarbij belangrijk. Dat begint 
al ’s ochtends in de straat voor de school waar onze auto’s tot  levensgevaarlijke situaties leiden. 
Kunnen we niet een stukje lopen met onze kinderen? Hoe pakken we dat aan? Regels en boetes 
blijken niet echt te helpen. Wat dan wel? Het groene voetstappen project? Slogans (zoals: Auto in de 
straat, betekent dat u niet naar binnen gaat). We bedenken een plan zodat alle kinderen veilig naar 
school kunnen komen. 
 
Benut de talenten van ouders 
Veel talenten van ouders blijven onbenut.  Men wil niet alleen gevraagd worden voor klussen als 
schoonmaken, luizenpluizen of pleinwacht, maar men wil ook graag worden aangesproken op 
expertise. Dat kan gaan over meedenken over de aanpak van het eigen kind, gastlessen geven over 
hun beroep of hobby, of meedenken over de beeldende vorming op school. Er zijn ouders die de 
directie willen adviseren over heel concrete zaken zoals huisvesting, communicatie, het design van 
de website of de schoolsponsoring. Deze ouders hebben het gevoel dat hun school niet staat te 
springen om hun aanbod. ‘Benut de expertise van ouders, die voor het grijpen ligt.’ Maar hoe doen 
we dat?  
 
Benut de creatieve talenten van kinderen 
Het gevoel bestaat dat er minder tijd is voor creatieve en culturele activiteiten van de kinderen. We 
zouden dat allemaal wel anders willen, maar van de leerkrachten kan je niet verwachten dat ze naast 
alle andere eisen ook dit thema oppakken. Hoe kunnen we samen met ouders zorgen voor 
ondersteuning op dit gebied? Kunnen we de leerkrachten hierin ondersteunen en de creativiteit op 
de Tamboerijn een impuls geven?    
 
School als community 
Op de wensenavond werd vaak de positieve sfeer tussen leerkrachten en ouders benoemd. Soms is 
het gevoel van ”we doen het samen” er echter niet. Hoe positief spreken we over en met elkaar? 
Ontmoeten we elkaar wel genoeg? Is het groepsgevoel er wel of gaat de relatie met school alleen 
over je eigen kind? Bij diverse activiteiten wordt soms duidelijk dat lang niet iedereen “erbij wil 
horen”. “It takes a village to raise a child”, horen we zeggen, maar in hoeverre kunnen we samen 
zorgen voor die verbinding waarin iedereen zich verantwoordelijk voelt voor het geheel? We hebben 
al gesproken over netwerkbijeenkomsten, koffieochtenden en gespreksbijeenkomsten. Hoe pakken 
we dit aan?  
 
Communicatie 
De school communiceert veel. Voor de een TE veel, voor de ander niet genoeg. Wat moet je weten 
en wat is leuk om te weten als ouder? Als het gaat om je kind, wil je het direct horen als er iets is. 
Niet alleen op het gebied van leren, maar ook over gedrag en welbevinden. Dat is andersom ook.  
Hoe kunnen we een lijn in de communicatie op kindniveau, klassenniveau en schoolniveau krijgen?  
 

 

  



   

Verslagen 

 
Hierachter vind u de volgende verslagen in chronologische volgorde: 

 Verslag wensenavond 

 Verslag eerste bijeenkomst Partnerschapteam 

 Verslag tweede bijeenkomst Partnerschapteam 

 Verslag gesprek directie 

 Interventies ouderpartnerschap volgend schooljaar 

 

 

  



   

Wensen en verwachtingenavond  de Tamboerrijn 

datum: 6 september 2017 
 
Op 6 september 2017  gingen ouders en leerkrachten van De Tamboerijn met elkaar in gesprek over 

de samenwerking tussen ouders en school. Over waar we blij mee zijn en over de wederzijdse 

wensen en verwachtingen. Actief Ouderschap leidde de avond. 

In een korte introductie door David  Kranenburg van Actief Ouderschap, is uitgelegd dat we deze 
avond  met elkaar in gesprek gaan over de samenwerking  tussen ouders en school. Het gaat om het 
leren en welbevinden van de kinderen. Als ouders en school nauw samenwerken kunnen de talenten 
van kinderen tot bloei komen. Dat samenwerken gaat dus niet alleen over ouderhulp (informeel 
partnerschap), inspraak en afspraken (formeel partnerschap) maar ook over partnerschap in leren, 
partnerschap in opvoeden en partnerschap in de buurt.  

 

Na de introductie zijn alle aanwezigen verdeeld over vijf groepen. We hebben daar gesproken over 

zaken die we goed vinden gaan en over wat beter kan; over wensen en verwachtingen van elkaar.  

In totaal waren er twee gespreksronden.  

Na afloop kwamen we weer bij 

elkaar en hebben we uit elk 

gesprek een paar hoofdpunten 

benoemd. Er is beloofd dat alles 

wat besproken is in de groepen, in 

een verslag gezet wordt en dat we 

in een kleine groep van ouders en 

leerkrachten (het 

partnerschapteam) de uitkomsten 

verder gaan uitwerken.  

Hierna vindt u een samenvatting 

van wat er besproken is in de 

groepen. Tenslotte staan alle 

punten van de flaps puntsgewijs genoteerd. 

 



   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Didactisch Partnerschap (Samen werken aan leren.) 
’s Ochtends is er een inloopmoment voor alle groepen. Via de mail heb je snel contact met de 
leerkracht. De wens van de ouders is om eerder op de hoogte gehouden te worden van de 
ontwikkelingen van het kind. Veel ouders geven aan dat ze graag vooraf geïnformeerd willen worden 
wat het kind de komende periode gaat leren. Belangrijk is dat er een goede overdracht naar de 
volgende leerkracht is. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pedagogisch partnerschap (Samenwerken aan opvoeden.) 
Op IKC De Tamboerijn zijn we blij met de open communicatie en de laagdrempeligheid. Als er iets is, 
weten de pedagogisch medewerkers, de leerkrachten en de mensen van de BSO elkaar te vinden, bij 
leuke en minder leuke dingen. Je bent hier gewoon welkom. Er is aandacht voor talenten van 
kinderen. We zijn blij met het team en met onze directeur Jos. Onze grootste wens is dat dit nog lang 
zo mag blijven en dat de ingezette lijnen doorgezet gaan worden.  
 
 
 
 
 

Maatschappelijk partnerschap (De samenbindende rol voor ouders en buurt.) 
Zowel ouders als medewerkers zijn tevreden over de ontwikkeling van de school en het IKC. Het is 

een groeiproces waarbij de samenwerking wordt gezocht. Er liggen nog kansen om dit te versterken, 

door met name de buurt en ieders talenten meer in te zetten.  

Informatieverstrekking over het IKC (met name bij niet-gebruikers opvang) is een van de wensen van 

ouders. 

 
 
 
 
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Koffie ochtenden met optredens van kinderen 

Open dag en feest voor de hele buurt 

Excursies naar buurthuizen  

Ouders voelen zich prettig op en rondom school 

Formeel partnerschap (Hoe is de samenwerking geregeld?)  
Zowel ouders als leerkrachten kunnen allerlei argumenten bedenken waarom zij voor IKC de 
Tamboerijn gaan. De argumenten liggen grotendeels op het gebied van de sfeer en de manier waarop 
kinderen met elkaar omgaan. De communicatie verloopt goed, maar het is soms wel veel leeswerk. Er 
zijn manieren om dit slimmer te doen. De verkeerssituatie rond school is een zorgpunt voor zowel 
team als ouders. Nog een tip van de ouders: Benut onze talenten! Durf te vragen, team! 
 

 

 

 

 
 

Informeel partnerschap (Hoe gaan we met elkaar om?) 
Ouders ervaren voldoende ruimte om op een snelle eenvoudige manier contact te leggen met de 
leerkrachten. Men voelt zich welkom en lijnen lijken kort. Ouderbetrokkenheid is groot en als er nog 
concreter en specifieker hulp gevraagd wordt, kunnen nog meer ouders zich inzetten voor de school. 
Daar ligt een kans. 
 
 
 

 

 

 
 



   

Opsomming vanuit de flaps. 

Formeel partnerschap  
(Hoe is de samenwerking geregeld?) 
 

De tops van Formeel Partnerschap: 
 Mijn andere kind zat hier al. We zijn tevreden, dus gaan de volgende kinderen ook.  

 We hoorden positieve verhalen over de school 

 Mond op mond reclame werkt het best voor een school.  

 De school is lekker dichtbij. 

 Het is hier kleinschalig en overzichtelijk. 

 Het is een sociale school. Kinderen helpen elkaar.  

 Kinderen spelen in de buurt met elkaar. 

 De manier van leren is hier erg prettig. (project in 3 weken) Voor onze kinderen werkt dit erg 
goed. Ze leren er veel van.  

 Het is een veilige school.  

 Deze school reageerde op mijn mailtje terwijl andere scholen gewoon niet reageerden.  

 Bij de kennismaking kregen we direct een goed gevoel. 

 Wij vinden het onderzoekend leren erg belangrijk en goed.  

 De podiumactiviteiten waarderen we erg.  

 De jaarplanner is erg prettig.  

 Je bent in alle groepen welkom als ouder. Als de kinderen in de bovenbouw zitten, mag het wel 
maar de kinderen vinden het niet zo fijn.   

 We gaan aan het begin van het jaar even voelen en proeven hoe het in de klas is. Fijn om de juf 
te leren kennen.  

 Het is fijn dat dit een IKC is. De Zonnekinderen zijn echt een aanvulling voor de school. Groot en 
klein speelt met elkaar! 

 Als leerkrachten is het heel fijn om de ouders allemaal een keer te zien aan het begin van het 
jaar.  

 We worden goed geïnformeerd door brieven, mail, website, facebook etc. Maar ook door onze 
kinderen die thuis vertellen over school.   

 

De tips/wensen over Formeel Partnerschap 
 We mochten na de fusie de klassen niet meer in. Nu gebeurt dit weer wel. Dat vinden we fijn. 

Maar het is niet helemaal duidelijk voor iedereen.  

 De 10 minuten zijn best gehaast om afscheid te nemen van meerdere kinderen. Maar als je het 
snel doen, dan lukt het iedere morgen weer! 

 Het lukt me niet om alle informatie tot me te nemen. Het is zo veel. Het liefst word ik mondeling 
geïnformeerd, maar dat lukt niet altijd.  

 Misschien kunnen we met een app gaan werken op school om elkaar te bereiken. Op een andere 
school wordt KLASBORD gebruikt en dat is erg leuk.  

 Als je geen facebook hebt als ouder, mis je veel. Je moet als ouder toch niet verplicht worden om 
facebook te gaan gebruiken?   

 Het verkeer rond de school, tijdens het in- en uitgaan van de school, is verschrikkelijk. We 
moeten echt iets doen aan de verkeerssituatie samen! 

 Waarom is er geen zebrapad bij de kleuters? 

 Wij doen met een klein groepje de raamschilderingen. Dat is zo veel werk. Daar moeten we eens 
iets op bedenken hoe dat met meer handen, of slimmer, kan.  

 Er was vroeger een belrondje naar de ouders vanuit de leerkracht, maar nu niet meer. Sommige 
ouders schrokken ervan, anderen vonden het juist fijn.  



   

 Als ouders voor het “Keer-om-gesprek” hun kind thuis “Interviewen” komen er soms zulke leuke 
gesprekken op gang.  

 Er zijn veel ouders met specifieke kennis. Die kunnen beter ingezet worden. Als je veel van 
computers weet, kan je daar de kinderen bij helpen op school. Nu zijn de taken niet afgestemd 
op de talenten van de ouders.  

 Vraag ons gerust als ouders! Durf te vragen! 

 We weten dat er een MR is, maar we kennen ze niet. Je gaat ook altijd naar de leerkracht of de 
directeur, en niet naar de MR. Toch zou het goed zijn als er wat bekendheid van de MR komt.  

 

Informeel partnerschap  
(Hoe gaan we met elkaar om?) 
 

De tops van Informeel Partnerschap: 
 

 De deur staat altijd open van de lokalen, voelt welkom. 

 Laagdrempelige sfeer. 

 Leerkrachten staan bij de deur. 

 Adequate reactie op mail en app. 

 Actieve oudervereniging. 

 Kleinschalig. 

 Persoonlijk betrokken directeur.  

 Kleine zaken kun je ’s morgens goed kwijt bij de leerkracht 

 
 
De tips/wensen over Informeel Partnerschap 

 

 Lijst van namen van klasgenoten en ouders. 

 Een ‘smoelenboek’ van andere ouders zodat je weet wie wie is. 

 Plan activiteiten op verschillende dagen zodat ouders die werken op sommige dagen 

makkelijker meekunnen. 

 Promoot de OV nog meer. 

 Nodig ouders uit per activiteit en stel daarbij een concrete hulpvraag. 

 Stel hulpvraag op tijd, zodat er in agenda rekening mee gehouden kan worden. 

 Vraag klusouders om ‘Opa Henk’ te helpen. 

 Vraag bij het aanmelden niet alleen naar opleiding van ouders maar ook naar huidig beroep 

zodat je ouders kunt laten vertellen op school over hun werk. 

 Besloten pagina van ‘facebook’ voor meer betrokkenheid of gebruik ‘klasboek’. 

 

 

 

  



   

Didactisch partnerschap  
(Samen werken aan leren) 

De tops van Didactisch partnerschap 

 Er is veel overleg geweest over dyslexie met de leerkracht van mijn kind. 

 Er zijn korte lijntjes met de leerkrachten over de ontwikkeling van het kind. 

 Wij hebben een positieve ervaring met de begeleiding van ons kind. Fijn dat de IB er bij het 
gesprek aanwezig was. 

 De informatieavond aan het begin van het schooljaar. Je krijgt dan veel informatie. 

 Tijdens de informatieavond kan je ook kennis maken met de leerkracht. 

 Op informatie avond krijg je ook informatie over het huiswerk.  

 Op de weekplanning kan je zien waar je kind de afgelopen periode mee bezig is geweest. 

 Via een nieuwsbrief worden we op de hoogte gehouden van allerlei activiteiten. 

 Je kan met de leerkracht mailen. 

 S ochtends is er een inloopmoment voor alle groepen. ( een ouder van groep 7 heeft net tijdens 
de informatieavond van groep 7 gehoord dat het niet de bedoeling is dat de ouders ’s ochtends 
binnenkomen) 

 De leerkrachten doen het heel goed. 

 We hebben groepsoverzichten waarop staat wat ieder kind nodig heeft. 

 Fijn dat we nu ook thuis een account van Snappet hebben. 

 We kunnen de leerkrachten telefonisch of per mail benaderen. We kunnen ook even naar de 
leerkracht lopen om een afspraak te maken. 

 Ouders worden iedere 6 weken gebeld over de vorderingen van het kind ( voor een aantal 
ouders is dit onbekend. Een leerkracht legt uit dat dit niet meer gedaan wordt sinds de fusie. 

 

De tips/wensen over Didactisch partnerschap 

 Dossiervorming kan beter. Er zit nu bijna niets in het dossier. De inhoud van het dossier wordt 
niet met de nieuwe groepsleerkracht van het kind besproken. Het zou handig zijn wanneer er aan 
het eind van een schooljaar een overdracht is tussen de “oude” en de “nieuwe “leerkracht. De IB 
er geeft aan dat er sinds vorig jaar een overdracht is tussen de leerkrachten. Bij deze overdracht 
is de IB er de “oude” leerkracht en de “ nieuwe” leerkracht van het kind aanwezig 

 Als ouder heb je de verantwoordelijkheid dat de informatie over je kind bij de leerkracht komt. 

 Luister naar de ouders 

 Zorg voor een goede communicatie over het overgaan/zittenblijven van groep 2 naar groep 3. Er 
wordt nu heel laat in het schooljaar hierover een besluit  genomen. Wij willen als ouders  eerder 
in het proces worden meegenomen. 

 Wij als ouders willen graag op tijd geïnformeerd worden. Als voorbeeld werd de ziekte van een 
leerkracht van groep 3 genoemd. 

 Er waren veel onduidelijkheden over de afwezigheid van de leerkracht van groep 3. 

 We krijgen te laat te horen dat ons kind blijft zitten of juist overgaat. 

 Als ouder ben ik niet altijd op de hoogte omdat mijn kind niet zoveel vertelt. 

 Een aantal ouders geven aan behoefte te hebben om te weten wat de kinderen de komende 
periode gaan leren. De ouders willen graag bij de strategie van de methode aan kunnen sluiten. 
Als voorbeeld werd genoemd : “ Hoe leg ik staartdelingen uit? ” 

 Als tip werd gegeven; iedere maand een mailtje met daarin het aanbod van de komende periode, 
in de klassen worden de leerdoelen opgehangen zodat ouders kunnen zien waar de kinderen 
mee bezig zijn. 

 School heeft zijn eigen expertise. Ik heb verstand van ouderschap. Hoe kunnen we deze twee 
zaken op een goede manier verbinden? 



   

 Het onderwijs is erg prestatiegericht. Ik mis de aandacht voor de creatieve vakken. Het zou fijn 
zijn als er meer aandacht besteed  wordt aan muziek. 

 Er wordt veel in hokjes gedacht en het is goed of het is fout. Geef kinderen meer ruimte. 

 Als voorbeeld werd genoemd dat de kleuters woorden moesten bedenken die met bos hadden te 
maken. Hun kind had als antwoord papa gegeven. Dit antwoord vond de leerkracht niet goed. 
(Papa werkt in het bos). 

 

 
 
 
 

Pedagogisch partnerschap 
(Samen werken aan de opvoeding) 

De tops van Pedagogisch partnerschap 

 Open communicatie; ouders en school weten elkaar te vinden, korte lijnen, email, 
laagdrempelig en even de klas inlopen.  

 Betrokkenheid van de leerkrachten en de aandacht voor hoe de kinderen zijn.  

 In de nieuwsbrief is te lezen wat ze in de groepen doen. 

 School neemt snel contact op als er iets is.  

 Dit jaar begonnen als Vreedzame School.  

 Fijn dat het een kleine school is. Dat de kinderen iedereen kennen.  

 De school opereert zorgeloos, het gaat er hier goed aan toe. Ik maak me nooit zorgen. 

 De kleinschaligheid. 

 Wij komen van de Fonkelsteen. Voor ons is het een grote school.  

 Het is belangrijk dat de kinderen een klik hebben en zich veilig voelen. Dat heeft zijn weerslag 
op de leerprestaties.  

 Sinds vorig jaar mogen de ouders de school weer en ik vind dat fijn. 

 Je bent gewoon welkom. 

 In groep 8 komt een stukje sexualiteit aan bod, daarvan worden ouders ruim van te voren op 
de hoogte gebracht. Ik krijg dan ook leuke mailtjes met reacties.  

 Social media is ook een thema binnen de Vreedzame School.  

 Het is nog weleens gewisseld ouders wel/niet mee naar binnen. Dat is nu relaxter.  

 Wij hebben bewust gekozen voor het TAS-onderwijs. 

 Fijn dat De Tamboerijn nu een IKC is.  

 Jos is een goede directeur en een goede opvolger van Lobke. 

 Er wordt goed ingespeeld op de talenten van kinderen.  

 Zowel de leerkrachten als de medewerkers van de BSO zijn bereid om mee te kijken hoe zij 
mij zoon het best kunnen helpen met de tips van Klimmendaal.  



   

 Een open houding voor kinderen die extra aandacht nodig hebben.  

 Je kan altijd even mailen, binnenlopen of bellen.  

 Als een ouder behoefte heeft aan een gesprek dan kan dat aangegeven worden.  

 We hebben binnenkort een studiedag met alle medewerkers van het IKC over wie we zijn. 

 Heel knap hoe dit team samengesmolten is.  

 Jos is heel duidelijk.  

 Op de opvang komt de kindplanner. Daar kunnen ouders op inloggen en zien wat kun kind 
doet.  

 
 

De tips/wensen over Pedagogisch partnerschap 
 

 Ik zou wel meer willen weten over hoe er op school omgegaan wordt met social media, en 
hoe je dat thuis het best kan doen.  

 Ik wil graag op de hoogte gehouden worden van de Vreedzame School. 

 Het lijkt me leuk om als een mug of een vlieg in het lokaal van mijn kind te kunnen zien waar 
mijn kind mee bezig is. 

 Ik zou wel willen weten in hoeverre Google goed is afgeschermd op school.  

 Er is behoefte dat het team en de directeur zo blijven en dat er een lijn doorgezet kan 
worden. 

 Hoe is de overdracht van school naar de BSO en andersom? 

 De Oudervereniging heeft behoefte aan duidelijkheid. Die komt er steeds meer.  

 Combineren van een koffiemoment met knip- en plak werk aan begin en eind van het 
schooljaar. Twee vliegen in één klap. Ik heb wat voor de school gedaan en met verschillende 
ouders kennisgemaakt en bijgepraat.  

 
 
 
 

Maatschappelijk partnerschap  
(Samen in de wijk of buurt) 

De tops van Maatschappelijk partnerschap 

 Er worden diverse activiteiten onder en na schooltijd georganiseerd: peutergymles, koor, 

gymles in de wijk, schoonhouden van de wijk, wilgenknotten, scholenactie, sponsorloop, 

project Uganda, NME. De komende periode worden er clinics georganiseerd in plaats van 

gymles. 

 Het 5 gelijke dagen-model biedt kansen voor maatschappelijke partners om zich aan te 

bieden om te mede te zorgen voor verbinding. 

 IKC: er is voldoende informatie over de samenwerking, bijvoorbeeld middels de teambrief, 

dezelfde thema’s en het aansluiten van de peuters bij de groep ½ kring. 

 Fijn dat alles in 1 pand zit: onderwijs en kdv/bso. Dat voelt vertrouwd voor kinderen en 

ouders. 

 De clinics worden erg gewaardeerd. Hierbij vindt een samenwerking plaats met de 

sportclubs. 

 Er vindt een samenwerking plaats tussen Wissel en Tamboerijn; dit is groeiende. 

 



   

 
De tips/wensen over Maatschappelijk partnerschap 
 
 

 Voor niet-gebruikers opvang staat het IKC verder weg. Peutergym is er bijvoorbeeld voor 

iedereen en je kunt een strippenkaart voor de bso afnemen, maar niet iedereen is hiervan op 

de hoogte. Tip is om voor nog meer informatie te zorgen. 

 Laat kinderen meer kennismaken met andere culturen door bijvoorbeeld de wijkvereniging 

uit te nodigen en door te gaan met het project Uganda. 

 Laat het gebouw meer onderdeel zijn van de buurt: ontmoeten. Bijvoorbeeld door de 

jongsten te mengen met ouderen. Betrek de bibliotheek en kinderboerderij en zoek 

contacten op het gebied van ICT en voeding. 

 Maak gebruik van elkaars expertise. 

 Scholen zijn gefuseerd: er mag nog meer een wij-gevoel komen. 

 Organiseer meer naschoolse activiteiten. Organiseer hiervoor een behoeftepeiling. 

 

 

 
 
 
 
 
 

  



   

Verslag Partnerschapteam 1 Tamboerijn   
Datum:  6 december 2017 
 
Aanwezig/Afwezig:    

Aanwezig (team) Wendy Tijsterman wendy.tijsterman@liemersnovum.nl  

Aanwezig (ouder) Dennis Martens  

Aanwezig (team) Helene van Maanen helene.vanmaanen@liemersnovum.nl  

Aanwezig (team) Moniek Ponjee moniek.ponjee@liemersnovum.nl  

Aanwezig (ouder) Angelique Raben  

Aanwezig (team) Jolanda Bloemberg jolanda.bloemberg@liemersnovum.nl  

Aanwezig (directie) Jos Boonman directie.detamboerijn@liemersnovum.nl  

Aanwezig (ouder) Ilona Bruens  

Voorzitter (Actief Ouderschap) David Kranenburg davidkranenburg@actiefouderschap.nl 

afwezig (team) Eveline Arendsen eveline.arendsen@liemersnovum.nl  

 
Agenda: 

1. Welkom  
2. Korte uitleg over de bedoeling van het partnerschapteam 
3. Terugblik op de wensen en verwachtingen avond 
4. Eerste reacties op het verslag van de wensen en verwachtingen avond 
5. Doornemen samenvatting van verslag waarbij we: 

o aanvullingen kunnen doen 
o verduidelijking kunnen geven 
o de belangrijkste thema’s die we tegenkomen in steekwoorden benoemen 
o Kort onze ideeën kunnen bespreken 

6. Keuze van een beperkt aantal steekwoorden die we zullen oppakken 
7. Wie pakt wat op? Verdelen van leden partnerschapteam aan de steekwoorden/thema’s 
8. Korte afspraken over de werkwijze per thema/steekwoord in de komende periode 
9. Afspraak voor een volgende bijeenkomst 
10. Afsluiting  

 
Terugblik en reacties 
We kijken positief terug op de wensenavond. Er was een positieve sfeer en er waren veel ouders en 
het was erg interessant om zo met elkaar in gesprek te gaan. Door het verslag werd ook duidelijk dat 
je als ouder niet voor niets was gekomen; er gebeurt echt iets mee! Nuttige avond. We moeten die 
positieve vibe vasthouden.  
 
Gekozen thema’s/steekwoorden: 

Verkeer  
Bij opvoeden hoort voorbeeldgedrag, rolmodel zijn. Ons eigen gedrag is daarbij belangrijk. Dat begint 
al ’s ochtends in de straat voor de school waar onze auto’s tot  levensgevaarlijke situaties leiden. 
Kunnen we niet een stukje lopen met onze kinderen? Hoe pakken we dat aan? Regels en boetes 
blijken niet echt te helpen. Wat dan wel? Het groene voetstappen project? Slogans (zoals: Auto in de 
straat, betekent dat u niet naar binnen gaat). We bedenken een plan zodat alle kinderen veilig naar 
school kunnen komen. 
 
Benut de talenten van ouders 
Veel talenten van ouders blijven onbenut.  Men wil niet alleen gevraagd worden voor klussen als 
schoonmaken, luizenpluizen of pleinwacht, maar men wil ook graag worden aangesproken op 
expertise. Dat kan gaan over meedenken over de aanpak van het eigen kind, gastlessen geven over 
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hun beroep of hobby, of meedenken over de beeldende vorming op school. Er zijn ouders die de 
directie willen adviseren over heel concrete zaken zoals huisvesting, communicatie, het design van 
de website of de schoolsponsoring. Deze ouders hebben het gevoel dat hun school niet staat te 
springen om hun aanbod. ‘Benut de expertise van ouders, die voor het grijpen ligt.’ Maar hoe doen 
we dat?  
 
Benut de creatieve talenten van kinderen 
Het gevoel bestaat dat er minder tijd is voor creatieve en culturele activiteiten van de kinderen. We 
zouden dat allemaal wel anders willen, maar van de leerkrachten kan je niet verwachten dat ze naast 
alle andere eisen ook dit thema oppakken. Hoe kunnen we samen met ouders zorgen voor 
ondersteuning op dit gebied? Kunnen we de leerkrachten hierin ondersteunen en de creativiteit op 
de Tamboerijn een impuls geven?    
 
School als community 
Op de wensenavond werd vaak de positieve sfeer tussen leerkrachten en ouders benoemd. Soms is 
het gevoel van ”we doen het samen” er echter niet. Hoe positief spreken we over en met elkaar? 
Ontmoeten we elkaar wel genoeg? Is het groepsgevoel er wel of gaat de relatie met school alleen 
over je eigen kind? Bij diverse activiteiten wordt soms duidelijk dat lang niet iedereen “erbij wil 
horen”. “It takes a village to raise a child”, horen we zeggen, maar in hoeverre kunnen we samen 
zorgen voor die verbinding waarin iedereen zich verantwoordelijk voelt voor het geheel? We hebben 
al gesproken over netwerkbijeenkomsten, koffieochtenden en gespreksbijeenkomsten. Hoe pakken 
we dit aan?  
 
Communicatie 
De school communiceert veel. Voor de een TE veel, voor de ander niet genoeg. Wat moet je weten 
en wat is leuk om te weten als ouder? Als het gaat om je kind, wil je het direct horen als er iets is. 
Niet alleen op het gebied van leren, maar ook over gedrag en welbevinden. Dat is andersom ook.  
Hoe kunnen we een lijn in de communicatie op kindniveau, klassenniveau en schoolniveau krijgen?  
 
 
Wie denkt de komende tijd na over wat? 

Thema namen 

Verkeer  Ilona en Moniek 

Benut de talenten van ouders Dennis en Wendy 

Benut de creatieve talenten van kinderen Angelique en Helene 

School als community Jolanda en Ilona 

Communicatie Dennis en Jos 

We hebben afgesproken dat de mensen die niet genoemd zijn kunnen aansluiten bij één van de 
thema’s. Ook als iemand over een ander thema een idee krijgt is dat natuurlijk prettig. 
 
Volgende bijeenkomst: 
De volgende bijeenkomst staat gepland op 24 januari 2018 tijdstip: 19:30 uur  In deze bijeenkomst 
zullen we de gekozen thema’s bespreken.  
 
  



   

Verzoek voor de volgende bijeenkomst.  
Aan ieder thema/steekwoord zijn nu mensen verbonden. Zij zullen in de komende periode: 

 extra alert zijn op signalen in en rond school over dit thema;  

 het verslag van de wensenavond nog eens bestuderen op uitspraken over dit thema; 

 met de focus op dit thema informatie vanuit de media proberen op te vangen.    
Op de volgende bijeenkomst willen we van de deelnemers: 

 een korte toelichting op het thema  

 een idee om voor dit thema iets concreets op te pakken 
We zullen in de volgende bijeenkomst na de korte presentatie van de werkgroep leden (toelichting 
en idee) met de gehele groep nadenken over de haalbaarheid van de ideeën en ze eventueel 
aanvullen. In een volgende bijeenkomst worden uiteindelijk afspraken gemaakt over de uitvoering.  
 

  



   

 

Verslag Partnerschapteam 2 Tamboerijn   
Datum:  24 januari 2018 
 
Aanwezig/Afwezig:    

Aanwezig (team) Wendy Tijsterman wendy.tijsterman@spodeliemers.nl 

Aanwezig (ouder) Dennis Martens dennis.martens@live.nl 

Aanwezig (team) Helene van Maanen helene.vanmaanen@spodeliemers.nl 

Aanwezig (team) Moniek Ponjee moniek.ponjee@spodeliemers.nl 

Aanwezig (ouder) Angelique Raben Fifa360@live.nl 

Aanwezig (team) Jolanda Bloemberg jolanda.bloemberg@spodeliemers.nl 

Aanwezig (directie) Jos Boonman directie.detamboerijn@spodeliemers.nl 

Aanwezig (ouder) Ilona Bruens huis77@hotmail.com 

Aanwezig (team) Eveline Arendsen eveline.arendsen@spodeliemers.nl 

Voorzitter (Actief Ouderschap) David Kranenburg davidkranenburg@actiefouderschap.nl 

 
Agenda  

1. Welkom  
2. Toelichting en idee over de volgende thema’s: 

a. Verkeer  
i. Toelichting door Ilona en Moniek 

ii. Ideeën en verhelderingsvragen door hele groep 
b. Benut de talenten van ouders  

i. Toelichting door Dennis en Wendy 
ii. Ideeën en verhelderingsvragen door hele groep 

c. Benut de creatieve talenten van kinderen  
i. Toelichting door Angelique en Helene 

ii. Ideeën en verhelderingsvragen door hele groep 
d. School als community   

i. Toelichting door Jolanda en Ilona 
ii. Ideeën en verhelderingsvragen door hele groep 

e. Communicatie   
i. Toelichting door Jos en Dennis 

ii. Ideeën en verhelderingsvragen door hele groep 
3. Wat pakken we op? Hoe doen we dat? Wanneer willen we dat er een stap genomen wordt 

en wie betrekken we er bij? 
4. Afspraak voor een volgende bijeenkomst 
5. Afsluiting 

  
 
Verkeer  
Na wat onderzoek blijkt dat onze school eigenlijk niet helder heeft omschreven wat er verwacht 
wordt van ouders en parkeren/verkeer rond school. Alles wat omschreven is, dateert van jaren terug. 
We besluiten om helder te omschrijven wat we willen1 en te onderzoeken, door middel van onder 
andere het bevragen van ouders, wat nodig is om dat verkeersgedrag te bereiken2. De implementatie 
van het verkeersbeleid zal later, in de vorm van één of meerdere projecten3, worden gedaan, 
eventueel in samenwerking met Veilig Verkeer Nederland. In ieder geval in het komende nieuwe 
schooljaar, bij de start en als het weer slechter gaat worden (herfst). 
Ilona en Moniek maken voor de volgende bijeenkomst een omschrijving van wat we willen. (stap 1) 

mailto:davidkranenburg@actiefouderschap.nl


   

 
Benut de talenten van ouders 
We kiezen ervoor om een spontaan netwerk van (ouder)hulp te stimuleren. Als mensen elkaar goed 
kennen en tevreden zijn dan is men sneller bereid een keer te helpen. Ook zal dan de ene ouder de 
expertise van de andere ouder erbij vragen. Daarom willen we juist inzetten op kennismaking en 
minder op administratieve systemen om de ouders in te delen. Niet alles alleen vanuit de school 
geregeld, maar juist de community die zorgt dat het voor elkaar komt. 
Wat er dan van school nodig is: 

 Helder benoemen voor welke taak je hulp nodig hebt.   

 De taken overzichtelijk houden. Je verbindt je er niet voor maanden aan.   

 Bij taken waar ouders langere tijd achtereen meedoen (bijvoorbeeld bij crea-lessen) ook mee 
laten denken/beslissen en verantwoordelijkheid bieden. 

 Netwerkbijeenkomsten organiseren, bijvoorbeeld aan de start van het jaar. (zie school als 
community) Het liefst geen extra avonden, maar op een manier dat men elkaar kan leren 
kennen. 

 
Benut de creatieve talenten van kinderen 
We gaan meer inzetten op de creatieve vaardigheden door het toneel te stimuleren. In de 
onderbouw met het kleine toneel waar kinderen mogen spelen/optreden en in de grote hal komt 
een nieuw toneel.  
We gaan meer focussen op het gebruik van het toneel en op goed kijkgedrag van de toeschouwers. 
Vanuit de cultuurimpuls van bestuur/gemeente wordt een project drama ingekocht en gekeken of er 
iemand voor een wat langere tijd de school kan begeleiden. Actie: Jos.       
 
School als community 
We willen zorgen dat we elkaar kennen, het liefst bij de voornaam. Daarom gaan we starten met een 
bijeenkomst aan de start van het jaar waarbij ouders en school elkaar leren kennen. Deze 
startbijeenkomst moet door iedereen bezocht worden omdat die zo belangrijk is. We moeten het 
programma dus enerzijds aantrekkelijk maken en anderzijds duidelijk onze verwachting uitspreken 
naar de ouders. Ideeën voor de bijeenkomst zijn bijvoorbeeld het spel “Blik op ouders”, maar ook de 
teamleden zullen hiervoor volop ideeën hebben.  
Ook willen we het jaar starten met individuele startgesprekken tussen kind, leerkracht en ouder. 
Deze gesprekken vormen dan de basis voor de manier waarop we in de rest van het jaar met elkaar 
omgaan. Jos en David maken hiervoor een opzet voor de volgende bijeenkomst. 
 
 
Communicatie 
Eigenlijk gaat er nu ook al veel goed. Ouders geven aan dat de brieven vanuit school helder zijn. Het 
team ervaart dat de ouders goed op de hoogte zijn. Als er iets nodig is, wordt het direct opgepakt. 
Veel kleine communicatieve problemen zullen weg zijn na de invoer van Digiduif. Dat is iets 
vertraagd, maar daardoor zal het straks des te beter werken.  
 
Volgende bijeenkomst 
De volgende bijeenkomst van het partnerschapteam is op 14 maart 2018 om 19:30 uur.  
David en Jos overleggen op maandag 29 januari. Daarna zullen we het partnerschapteam informeren 
en leden vragen om na te denken over een aantal zaken. Ook stel ik voor om dan de ouderbrief over 
onze bijeenkomst op te stellen.   
   
  



   

Verslag Partnerschapteam 3 Tamboerijn   
Datum:  28 maart 2018 
 
Aanwezig/Afwezig:    

Afwezig (team) Wendy Tijsterman wendy.tijsterman@spodeliemers.nl 

Aanwezig (ouder) Dennis Martens dennis.martens@live.nl 

Aanwezig (team) Helene van Maanen helene.vanmaanen@spodeliemers.nl 

Aanwezig (team) Moniek Ponjee moniek.ponjee@spodeliemers.nl 

Aanwezig (ouder) Angelique Raben Fifa360@live.nl 

Aanwezig (team) Jolanda Bloemberg jolanda.bloemberg@spodeliemers.nl 

Aanwezig (directie) Jos Boonman directie.detamboerijn@spodeliemers.nl 

Aanwezig (ouder) Ilona Bruens huis77@hotmail.com 

Aanwezig (team) Eveline Arendsen eveline.arendsen@spodeliemers.nl 

Voorzitter (Actief Ouderschap) David Kranenburg davidkranenburg@actiefouderschap.nl 

 
Agenda  

1. Welkom  
2. Verslag vorige bijeenkomst 
3. Visie en ambitieplan 
4. Nieuwe ideeën en inzichten bij de diverse thema’s: 
5. Hoe verder? Wat pakken we op? Hoe doen we dat? Wanneer willen we dat er een stap 

genomen wordt en wie betrekken we er bij? 
6. Afspraak vervolg partnerschapteam 
7. Afsluiting 

  
 
Talenten van ouders en kinderen 
De aandachtspunten van de vorige vergadering zijn gebruikt bij het organiseren van de volgende 
creatieve middag. Aanmeldingen vallen nog wat tegen, maar daar laten we ons niet door uit het veld 
slaan. 
Het is belangrijk om “Talent” niet alleen te koppelen aan creativiteit of sport. Dat zijn slechts de 
gebieden waar talenten vrij gemakkelijk zichtbaar worden. Talent gaat over een eigenschap die  
“daar onder ligt” (zie tekstvak hieronder). Er zijn maar weinig mensen die van zichzelf zeggen dat ze 
talent hebben. Helemaal op gebied van sport en creativiteit is het lastig om iemand met een talent 
ook daadwerkelijk in te zetten op dat talent. Als een ouder bijvoorbeeld talentvol schildert, zegt dat 
niets over de begeleidingsskills van iemand. Werf de ouders vanuit de echte talenten en zet ze daar 
op in! 
 
Lijst met Talenten 
Aanpassingsvermogen, Ambitieus, Artistiek, Analytisch vermogen, Bemiddelen, Behulpzaamheid,  
Beoordelingsvermogen, Betrouwbaarheid, Bondigheid,  Commercieel inzicht, Concentratievermogen,  
Contactuele vermogens, Coöperatief, Coördinatietalent, Delegeren, Doelmatigheid, 
Doorzettingsvermogen, Enthousiasme, Efficiënt werken, Flexibiliteit, Geduld, Gevoel voor cijfers, 
Gevoel voor details, Gevoel voor humor, Handelsgeest, Initiatiefnemend, Kostenbewust, Kunstzinnig, 
Leergierig, Leidinggevende capaciteiten, Logisch denken, Loyaliteit, Luisteren, Mensenkennis,  
Omschakelingsvermogen, Onderhandelingsbekwaam, Ondernemingszin, Opmerkingsgave, 
Optimisme, Organisatietalent, Overtuigingskracht, Perfectionisme, Planmatig aanpakken, Praktische 
instelling, Punctualiteit, Relativeringsvermogen, Schrijfvaardigheid, Stabiliteit, Spreekvaardigheid, 
Technisch inzicht,Verbeeldingskracht, Vindingrijkheid, Zakelijk inzicht, Zelfbeheersing, Zelfmotivatie, 
Zelfstandig werkend, Zelfvertrouwen 
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Aansluiting bij de projectgroepen 
De Tamboerijn werkt met projectgroepen waarin leerkrachten zich bezig houden met de volgende 
thema’s: 

 TAS (Talent)* 

 ICT 

 Ouderbetrokkenheid* 

 Sociaal Emotionele ontwikkeling 

 Blink 
Daarnaast zijn er werkgroepen waarin samen met ouders gewerkt wordt aan het organiseren van 
activiteiten.  
We willen in de toekomst ook de projectgroepen samen met ouders gaan doen. We beginnen bet de 
projectgroep TAS (Talent). De projectgroep ouderbetrokkenheid is nu eigenlijk het partnerschapteam 
en wordt al samen met ouders gedaan.   
 
 
Verkeer; Tien gouden regels 
De Tien Gouden Regels voor een veilige schoolomgeving van VVN helpen bij het veiliger maken van 
de directe schoolomgeving. We halen daar de volgende 6 regels uit om helder te omschrijven wat we 
eigenlijk willen met verkeer. 

1. We stimuleren kinderen om te lopen en de fietsen naar school. Hierdoor leren kinderen 
beter deel te nemen aan het verkeer en tevens is lopen of fietsen gezond! 

2. We houden ons aan de verkeersregels. Dit houdt o.a. in: we gebruiken de Kiss and Ride 
waarvoor deze bedoeld is en we parkeren de auto minimaal 5 meter vanuit de bocht. 

3. We hebben respect voor de buurtbewoners. We parkeren bijvoorbeeld niet bij een oprit. 
4. De Paganinistraat, Van Beethovenstraat en de Sweelinckstraat zijn veilig: [Door het maken 

van een schoolroutekaart wordt geïnventariseerd welke verkeersknelpunten zich op deze 
straten voordoen.] 

5. Er zijn veilige oversteekplaats bij de verschillende ingangen [Het liefst een zebrapad op een 
plateau, zo nodig met vluchtheuvel of wegversmalling. Uiteraard is het van belang dat 
kinderen bij het oversteken voldoende uitzicht hebben. Geparkeerde auto's in de buurt van 
de oversteekplaats zijn dan ook uit den boze] en bij de oversteekplaatsen hebben kinderen 
een onbelemmerd uitzicht. 

6. Er zijn voldoende stallingsmogelijkheden voor fietsen van leerlingen. Ieder kind dat op 
fietsafstand van school woont moet zijn / haar fiets op school kunnen stallen. De 
fietsenrekken zijn bij voorkeur overdekt, moeten stevig zijn en voldoende ruimte bieden. 

 
Hoe verder?  
Het partnerschapteam levert nu een document op (het visie en ambitieplan) en is daarmee gekomen 
op een punt waarop gekeken moet worden hoe we verder gaan. Er zijn diverse overleggroepen in en 
rond de school, zoals bijvoorbeeld de IKC-raad. Toch biedt dit overleg toegevoegde waarde. Er is 
immers al veel bereikt dit jaar.  
Het partnerschapteam besluit minimaal 2 x per jaar bijeen te komen als geheel, en daartussen in 
subgroepen verder te werken.  
De subgroepen zijn: 

 Verkeer 

 Inzetten talenten van ouders en kinderen. 
 
   
 



   

Verslag gesprek directie 
Op 29 januari en 28 maart is gesproken met Jos Boonman, directeur van De Tamboerijn over de 

stand van zaken. We zijn samen vertrokken op school, ouders en team samen. De ontwikkelpunten 

zijn gaandeweg al aangepakt en sommige zaken worden in de komende tijd aangepakt.  

Jos Boonman vindt dat de gesprekken met ouders op een natuurlijke manier moeten plaatsvinden. 

Per jaar zijn er verschillende gespreksavonden. Eigenlijk zouden ouders, leerkrachten en de kinderen 

bij de gesprekken moeten zijn. De rapporten zouden daar ook op aangepast moeten worden. Elke 

ouder en elk kind zou zich gehoord en gezien moeten voelen in de gesprekken.  

Hierover wordt voor de zomervakantie nog een studieochtend georganiseerd. In het nieuwe jaar 

vinden driehoeksgesprekken plaats en wordt de startbijeenkomst anders georganiseerd.  

 

Daarnaast gaat de school door met het partnerschapteam. Voor de invulling van de onderwerpen 

blijven we met elkaar in gesprek. Ook gaat het team in twee werkgroepen uit elkaar en wordt 

“verkeer” en “inzet op talenten” verder uitgewerkt.  

 

De thema’s die worden opgepakt:  

 Rapportgesprekken met ouder en kind voeren. 

 In gesprekken vooruitkijken ipv oordelen (rapport) 

 Gesprekscyclus onder de loep nemen. 

 Startbijeenkomst waar iedereen komt en waar we in gesprek gaan met elkaar! 

 Verkeer rond school veiliger maken. 

 Netwerkbijeenkomsten organiseren 

 Talenten inzetten van hulpouders waarbij zij meedenken/meebeslissen. 

 Focussen op gebruik toneel en goed kijkgedrag. 

 Digiduif; digitaal en via app communiceren. 
 

  

Vervolg 
De school blijft doorgaan met het partnerschapteam. Werkpunten zijn globaal uitgezet. In de 

komende periode kan een beroep gedaan worden op tips, advies of begeleiding van David 

Kranenburg van Actief Ouderschap. Mailadres: davidkranenburg@actiefouderschap.nl of  

mobiel: 06-24891181   
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