
 
 
 

Visie & ambitieplan actief ouderschap 
 
Visie & missie 
SLS De tijstream wil een ambitieuze school zijn waar kinderen samen leren, samen leven & samen 
leren Samenleven. 
We werken vanuit de waarden vertrouwen, betrokkenheid, gelijkwaardigheid, respect en groei. 
 
Visie op ouderpartnerschap 
Wij streven naar partnerschap met ouders. Als ouders en school nauw samenwerken komen de 
talenten van kinderen beter tot bloei. Dit vraagt betrokkenheid tussen ouders, leerlingen, 
leerkrachten, onderwijsassistenten, pedagogisch medewerkers en directie. We hebben vertrouwen 
in elkaars mogelijkheden en deskundigheid.  
 
 
Visie & ambitieplan Actief Ouderschap 2020  
 
*Elkaar leren kennen  
We willen dat iedereen de mogelijkheid moet hebben om de andere ouders en de school te leren 
kennen. Hiervoor organiseren we koffieochtenden, inloopmomenten, bijeenkomsten over thema’s 
en bijeenkomsten waar de kinderen de ouders van alles laten zien.  
 
*Iedereen doet mee op de Tijstream - kansengelijkheid  
Niet iedere ouder staat vooraan om mee te helpen met activiteiten op school. Er zijn ouders die veel 
op school zijn en ouders die je minder ziet. We merken ook dat er een groep ouders is die nu nog 
niet meedoet, maar dat wel zou kunnen als we uitnodigend zijn. De kansen voor kinderen worden 
vergroot als ouders goed contact hebben met school en elkaar. Hoe kunnen we ervoor zorgen dat elk 
kind op de Tijstream een ouder heeft die -ieder op een eigen manier- ondersteunend kan zijn aan de 
schooltijd van hun kind?  
   
*Communicatie en social schools  
De communicatie via social schools wordt als positief ervaren. Maar bereiken we ook de mensen die 
de taal of het lezen minder beheersen? We hebben nu de kans om een nieuwe start te maken met 
de samenlevingsschool. Als we alles hetzelfde doen als voorheen, krijgen we ook hetzelfde. Hoe 
zetten we die communicatie over activiteiten zo op dat iedereen kan meedoen?   
  
*Vreedzame school  
Ouders zijn blij met de vreedzame school, maar men zou hier best meer over willen weten. Misschien 
kan er jaarlijks een moment aandacht voor komen met een activiteit. Het eerste waar je dan aan 
denkt is “een ouderavond”, maar misschien zijn er wel hele andere vormen te verzinnen om samen 
te werken aan de vreedzame school.  
 
 
 


