
 

 

 

 

 

 

 

Plezierige samenwerking met ouders op Obs Het Zand 

Ouders/verzorgers betrekken bij de school en bij de ontwikkeling van hun kind(eren), dat vinden wij belangrijk. 

Uit onderzoek blijkt dat 51% van het welbevinden van het kind op school afhangt van de betrokkenheid van 

ouders. Wij nemen ouders serieus en we willen dat de ouders de school ook serieus nemen. We spreken 

verwachtingen uit naar elkaar en werken daaraan. We hechten grote waarde aan: een open en heldere 

communicatie, goed contact en een plezierige samenwerking met ouders. 

Daarom staan wij voor: 

• samen met de ouders verantwoordelijk zijn voor de ontwikkeling van het kind en kwalitatief goed 

onderwijs; 

• de lijntjes kort houden, zodat ouders makkelijk de school binnen lopen; 

• een school zijn waarin we samen werken aan een veilig klimaat, de basis voor het leren; 

• goed samenwerken met de MR, OR en andere betrokkenen; 

• regelmatig communiceren over de vorderingen van kinderen en over algemene schoolzaken via ouder-

kindgesprekken, ParnasSys (ouder portaal), Social Schools, e-mail, nieuwsbrief, website en Facebook 

• van alle belangrijke gesprekken een verslag maken en met u delen en opslaan in ParnasSys, zodat daar een 

actueel en transparant dossier staat; 

• bij het intakegesprek van 4 jarigen bespreken wat we als school van ouders verwachten en aangeven dat 

de afspraken niet vrijblijvend zijn. 

• Onze missie, visie en kernwaarden, zie http://www.obshetzand.nl/onderwijs/visie-en-missie/ 

 

 



 

 

 

 

 

 

Het Management Team   

 We werken op Obs Het Zand met een Management Team (MT). Dit team bestaat uit:  

 

Antoinette Smit (directeur) 

Bouwcoördinator groepen 7-8 

   

 

  

 

 

 

Cora Brinksma  

Onderbouwcoördinator groepen 1-2-3 

 

 

 

 

 

Wendy Roelands   

Middenbouwcoördinator groepen 4-5-6 

 

 

 

 

 

 

Annelies van Campen  

Intern Begeleider 

   

 

 

 

 

Joyce Brand 

Leerkracht groep 8A 

Schoolopleider 

 

 

 

 

 

Het kantoor van zowel het MT als IB bevindt zich op de eerste verdieping van onze school. Loop gerust bij 

ons binnen. 



 

 

 

 

 

 

Verantwoordlijkheden 

Groepsleerkracht – is verantwoordelijk voor uw kind en eerste aanspreekpunt; 

Bouwcoördinator – is verantwoordelijk voor alle zaken rondom de groepen; 

Intern Begeleider – is verantwoordelijk voor alle zaken rondom de zorg van leerlingen; 

Schoolopleider – is verantwoordelijk voor het begeleiden van nieuwe leerkrachten, stagiaires en 

coachen leerkrachten met een (begeleidings)vraag 

Directeur – is eindverantwoordelijk voor de hele school. 

 

Oudercommunicatie 

De communicatie rondom uw kind verloopt op de volgende manieren: 

Als er iets is met uw kind is, is de leerkracht altijd de eerst aangewezen persoon waar u naar toe gaat. De 

leerkracht schakelt bij een zorgvraag de Intern Begeleider in of bij een organisatorische vraag de 

bouwcoördinator. Er is een nauwe samenwerking tussen de leerkracht, bouwcoördinator en de IB-er. Komt u 

er met de bouwcoördinator of de Intern Begeleider niet uit, dan kunt u een afspraak maken met de 

directeur, Antoinette Smit. 

De communicatie met ouders verloopt via  

• Social Schools: dit geeft u een kijkje in de klas 1 

• E-Mail: informatie met betrekking tot uw kind.  

• Nieuwsbrieven: hierin informeren we u over ontwikkelingen welke in en om de school 

plaatsvinden.   

• Facebook: actuele foto’s en activiteiten van school welke gedeeld mogen worden op Social 

Media. 

• Parnassys (Ouder Portaal): rapport en toetsgegevens  

• Schoolgids (via de site te downloaden) – de gids geeft informatie over het functioneren van de 

school 

• Website: voor nieuwe ouders en algemene informatie van de school, ouderraad en 

medezeggenschapsraad.  

 

 
1 De foto’s die we op Social Schools zetten, kunt u gebruiken voor privégebruik. Wij verzoeken u deze foto’s 

niet te verspreiden via andere social media i.v.m. de privacy.   
 


