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Inleiding 
Op een school hebben we te maken met verschillende groepen (ouders, leerlingen, leerkrachten, 

externen, etc.) die hun eigen wensen en behoeften hebben als het gaat om informatie en 

communicatie. 

Bij communicatie zijn altijd twee partijen betrokken; de zender en de ontvanger. Dit betekent dat 

zowel de zender als de ontvanger zich aan een aantal afspraken dient te houden voor een zo goed 

mogelijke communicatie. 

Om de informatie en communicatie tussen alle groepen zo goed mogelijk te laten verlopen hebben 

we dit beknopt beschreven in dit communicatieplan. De doelgroepen waar we op school mee te 

maken hebben zijn:  

- Leerkrachten en ondersteunend personeel 

- Ouders/ verzorgers van huidige leerlingen en van toekomstige leerlingen 

- Leerlingen 

- Stichting Quadraten 

- Externen 

Bovenstaande doelgroepen dienen op de hoogte te zijn van activiteiten, programma’s, data en 

afspraken t.a.v. de school, waarbij ‘ouderbetrokkenheid 3.0’ wordt ingezet om een zo optimaal 

mogelijke samenwerking tussen ouders en school te realiseren. 

We zien dit communicatieplan als een document dat jaarlijks geëvalueerd wordt, zodat we 

aanvullingen en verbeteringen kunnen doorvoeren. Feedback is daarom altijd welkom. 

Team De Springplank 
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Visie op samenwerking met ouders  
Op onze school zien we ouders als een onmisbare partner in het streven naar een zo optimaal 

mogelijke ontwikkeling van het kind. Een kind beweegt zich in grofweg in twee werelden: buiten 

school (bv. thuis) en óp school. Een kind zal in beide werelden een zo stabiel mogelijke omgeving 

nodig hebben om zich goed te kunnen ontwikkelen. Wanneer school signaleert dat de ontwikkeling 

van het kind stagneert, is er overleg nodig met het thuisfront. Wanneer er in de thuissituatie signalen 

zijn dat een kind zich niet prettig voelt of ergens mee zit, dan heeft dit (vaak) ook nadelige gevolgen 

voor de schoolsituatie. Afstemming, overleg en wederzijds begrip bepalen of de waardevolle 

driehoek kind-ouders-school goed kan functioneren.  

Leerkrachten, kinderen en ouders voelen zich verantwoordelijk voor elkaar en zorgen samen voor 

een fijn pedagogisch klimaat waarin elk kind zich gezien voelt. Dit betekent ook dat we willen dat er 

respectvol over elkaar gesproken wordt en zodoende voortdurend wordt samengewerkt om het 

leren en een gezonde ontwikkeling van kinderen te ondersteunen.  

In de samenwerking tussen school en ouders onderscheiden we twee zaken: ouderbetrokkenheid en 

ouderparticipatie. Waar het bij ouderbetrokkenheid gaat om het kind te stimuleren zijn/haar best te 

doen, een luisterend oor heeft, aanwezig is bij rapportagegesprekken, thuis wil helpen bij bv. 

(voor)lezen of huiswerk maken en coöperatief met school wil optrekken is er bij ouderparticipatie 

sprake van (vrijwillige) hulp bij activiteiten op school, zitting nemen in een commissie of aanwezig 

zijn bij een algemene ouderavond om zich te laten informeren.  

De informatievoorziening naar ouders gebeurt zowel schriftelijk (digitaal) als mondeling. Om te 

zorgen voor een zo duidelijk mogelijke communicatie is dit ook beschreven in het communicatieplan 

dat u nu leest. 

Natuurlijk vindt er ook veel contact op school plaats tussen alle betrokkenen in de zogenaamde 

‘leefwereld’. Iedereen hoort zich welkom te voelen: 

- We groeten elkaar vriendelijk 

- We luisteren en tonen interesse 

- We geven respectvol antwoord zonder te oordelen 

- We zijn aanspreekbaar op (on)gewenst gedrag i.v.m. de veiligheid   

De visie op samenwerking met ouders maakt onderdeel uit van ‘Ouderbetrokkenheid 3.0’. Er zijn 10 

criteria (zie bijlage 1) die tezamen moeten zorgen voor een goede samenwerking tussen onze school 

en de ouders. In dit communicatieplan zijn deze 10 criteria grotendeels verwerkt.  
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Uitgangspunten van communicatie 
Communicatie is geen doel op zich, maar een middel om gestelde doelen te realiseren. Goede 

communicatie is gebaseerd op omgangsvormen en wederzijdse verwachtingen en respect. Ouders 

kunnen van school verwachten dat alle informatie die nodig is om op de hoogte te zijn van 

activiteiten, margedagen, data, gang van zaken op school/klas en ouderhulpvragen tijdig beschikbaar 

is via MijnSchool. Via uw e-mail ontvangt u tevens een notificatie rond 18.00 uur indien er die dag 

een nieuw item is geplaatst in MijnSchool. 

Wij verwachten van onze ouders dat ze ten minste 1x per week de berichten lezen die wij 

publiceren, bij voorkeur op vrijdag vanaf 18.00 uur i.v.m. de publicatie van de nieuwsbrief en de 

weekberichten per klas. Op deze manier mist u niets qua informatie en hoeven leerkrachten niet 

alles (mondeling) te herhalen. Een spoedbericht wordt verstuurd wanneer er geen inval beschikbaar 

is, bij een calamiteit of bv. een laatste oproep voor hulp. Een spoedbericht ontvangt u per mail en/of 

de app (mits goed gekoppeld aan uw account).  

Onze uitgangspunten in de communicatie zijn: 

- Communiceer zoals jezelf geïnformeerd wil worden 

- Communiceer voorspelbaar (tijdig en consequent) 

- Communiceer duidelijk en overzichtelijk  

- Kom na wat je zegt 

- Bij onduidelijkheden; vraag na wat er bedoeld of niet begrepen wordt 
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Communicatiemiddelen 
Op De Springplank hanteren we meerdere communicatiemiddelen. Het ouderportaal MijnSchool 

wordt door onze school gebruikt om alle nieuwsberichten, activiteiten, fotoalbums, data, etc. te 

delen met ouders. Tevens gebruiken we ParnasSys als administratiesysteem waar de leerling 

gegevens worden verwerkt/ opgeslagen.   

Naast MijnSchool gebruiken we onderstaande middelen om te communiceren met onze 

(toekomstige) ouders:  

- Weekjournaal (algemeen nieuws over de school, 1x per week via MijnSchool) 

- ‘Mail van de week’ (nieuws uit de groep, 1x per week via MijnSchool) 

- Schoolplan (1x per 4 jaar) 

- Schooljaarplan (1 x per jaar) 

- Schoolgids (1 x per jaar) 

- Oudertevredenheidsonderzoek (1x per twee jaar) 

- Informatieboekje (1x per jaar) 

- Website (www.springplank-marum.nl)  

- Scholen op de kaart (www.scholenopdekaart.nl)  

- Twitter (@SpringplankM) 

- Schoolbrochure/ flyer 

- Schoolkrant (2x per jaar) 

- Startgesprek met ouders aan het begin van het schooljaar  

- Algemene informatieavond / informatieavond per klas 

- Huisbezoek nieuwe leerlingen (gr 1 /2) 

- Tafeltjesmiddag (gr 6/7) 

- Ambitiegesprek richting voortgezet onderwijs (gr 8) 

- Informatieavond voortgezet onderwijs gr (7 en 8) 

- Rapportagegesprekken in februari/maart en juni 

- Open dag voor nieuwe ouders (1x per jaar) 

- Opa/oma dag (1x per 2 jaar)  

- Vader/moeder dag (1x per 2 jaar) 

- Persberichten wanneer er een noemenswaardige gebeurtenis is (geweest) op school   

MijnSchool 
MijnSchool is ons ouderportaal. Zodra uw kind is ingeschreven op onze school ontvangt u een 

activatielink. Ga naar 18ri00.mijnschool.nl en log in. U heeft hiervoor een eigen inlogcode: uw e-

mailadres is de gebruikersnaam, uw wachtwoord heeft u zelf ingesteld. Wachtwoord kwijt? Vraag de 

administratie of directie. U kunt uw wachtwoord wijzigen via ‘mijn account’ wachtwoord. 

Er is ook een mogelijkheid om via de app van MijnSchool alle schoolinformatie te ontvangen. 

Download hiervoor de gratis app MijnSchool (van Get There) en koppel de app aan uw account (log 

hiervoor in op het ouderportaal en ga dan naar ‘mijn account’  app). 

Ouderhulp bij activiteiten  
School vraagt regelmatig uw (vrijwillige, maar onmisbare) hulp bij activiteiten, anders is het soms 

onmogelijk iets te organiseren of ergens naartoe te gaan. Dit kan via het ouderportaal of via de app. 

Onderstaand voorbeeld komt uit de app ter verduidelijking: 

http://www.springplank-marum.nl/
http://www.scholenopdekaart.nl/
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Hulp/feedback  
Wij zijn altijd bereid u te helpen indien iets niet goed werkt m.b.t. ons ouderportaal en daarom 

vernemen we graag uw hulpvraag of feedback. 

Taalhuis Marum 
Op onze school hebben we ouders die de Nederlandse taal niet (goed) beheersen. De reden hiervoor 

kan zijn dat de ouders Nederlands als tweede taal hebben of laaggeletterd zijn.  

We realiseren ons als school erg goed dat de communicatie bemoeilijkt wordt wanneer ouders de 

Nederlandse taal onvoldoende beheersen. Het Taalhuis in Marum maakt deel uit van de bibliotheek 

in Marum en kan vrijwillig worden bezocht om de taal beter te beheersen. Het spreekt voor zich dat 

een betere beheersing van de taal leidt, dan wel kan leiden, tot een hogere ouderbetrokkenheid en 

ouderparticipatie. Onze visie is dat dit vervolgens weer kan leiden tot grotere ontwikkelingskansen 

van de betreffende kinderen.  

Hoe brengen we ouders in contact met Taalhuis Marum? 
Jaarlijks inventariseert de directie bij alle leerkrachten welke ouders in aanmerking kunnen komen 

om vrijwillig het Taalhuis te bezoeken. De betreffende ouders worden dan door de directie ingelicht 

over de mogelijkheden.    
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Communicatie met ouder- en leerling organen 
Op De Springplank voeren we systematisch overleg met meerdere ouder- en leerling organen met als 

doel elkaar mondeling en schriftelijk te informeren en de dialoog aan te gaan om ons onderwijs te 

stroomlijnen en waar mogelijk te verbeteren.   

Leerlingenraad  
Jaarlijks worden uit de groepen 5 t/m 8 acht kinderen gekozen in de leerlingenraad. De 

leerlingenraad vergadert met de directeur onder schooltijd over o.a. veiligheid, ideeën, leren, 

activiteiten, etc. De uitkomsten worden in de groepen en in het teamoverleg gedeeld. 

Frequentie: ongeveer 6 x per jaar  

Ouderraad  
De OR stelt zich o.a. ten doel de school te ondersteunen op het gebied van het organiseren en helpen 

bij activiteiten. Deze activiteiten zijn zonder de hulp van de OR vaak onmogelijk en daarom stellen wij 

deze ouderparticipatie zéér op prijs.  

In de OR zitten meerdere ouders en twee afgevaardigden uit het team.  

Frequentie: ongeveer 10 x per jaar 

Medezeggenschapsraad  
In de wettelijk verplichte MR hebben drie ouders en drie leerkrachten zitting. De secretaris is 

‘eigenaar’ van Teams, het middel waarmee de MR onderling en met ouders en externen 

communiceert. De directeur is adviseur van de MR, maar geen vast lid.  

De MR heeft instemmings- en adviesrecht t.a.v. verschillende terreinen. 

Frequentie: ongeveer 8 keer per jaar 

GMR  
De GMR is de overkoepelende organisatie die alle MR-en vertegenwoordigt. Onze school heeft een 

afgevaardigd lid in de GMR. 

Frequentie: ongeveer 6 keer per jaar 

Klankbordgroep  
De Klankbordgroep bestaat uit enkele ouders die samen met de directeur meedenken over 

onderwerpen als schoolklimaat, verkeer, ouderbetrokkenheid, ontwikkelingen rondom het IKC 

Marum, etc.  

Frequentie: ongeveer 4 keer per jaar 

DOM-overleg  
Dit DOM-overleg is bedoeld om korte lijnen tussen de voorzitter van de OR, MR en de directie te 

onderhouden. In de OR en MR vindt een terugkoppeling plaats van de besproken onderwerpen. 

Frequentie: ongeveer 6 keer per jaar 
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Privacyreglement 
Op onze school gaan wij zorgvuldig om met de privacy van onze leerlingen. De praktische invulling is 
vastgelegd in het privacy beleid dat stichting Quadraten voor al haar scholen heeft opgesteld. Het 
privacy beleid is op 10 september 2018 met instemming van de GMR vastgesteld.  
 
Op de website van stichting Quadraten (www.quadraten.nl) kunt u het volledige vastgestelde beleid 
inzien. De school neemt vanuit dit beleid praktische maatregelen om de privacy van de leerlingen en 
medewerkers te waarborgen.  
 
Aan het begin van het schooljaar laten we ouders aangeven welk beeldmateriaal de school en 
stichting Quadraten mag gebruiken. Het betreft: 
 
 
          schoolgids, school- of stichtingsbrochure en schoolkrant  
 
          publieke website van de school  

          ouderportaal MijnSchool (alleen toegankelijk voor ouders en medewerkers van school) 

          sociale-media accounts van de school (Twitter) 

          klassenboek (alleen groep 8) 

 
Mocht u vragen of opmerkingen hebben, dan kunt u dit met de directeur bespreken. Eventueel 
wordt uw vraag of opmerking in samenwerking met de functionaris gegevensbescherming in 
behandeling genomen.  
 

Functionaris gegevensbescherming 

Ieder schoolbestuur is verplicht een functionaris gegevensbescherming aan te stellen. Voor onze 
stichting is dit Ferenc Jacobs. U kunt hem bereiken via de directeur van onze school of via 
f.jacobs@quadraten.nl. 

 

  

http://quadraten.nl/ouders/privacybeleid.html
http://www.quadraten.nl/
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Vragen, opmerkingen, problemen, klachten? 
Leerlingen, ouders, personeel en alle anderen die op onze school aanwezig zijn, moeten zich veilig 

kunnen voelen. Wij doen er veel aan om hiervoor te zorgen. Zo proberen wij een prettige sfeer te 

creëren, willen wij de organisatie soepel laten verlopen en streven wij er naar beslissingen 

weloverwogen te nemen. Toch gaat er wel eens iets mis. Meestal gebeurt dat per ongeluk, maar 

voor de mensen die het aan gaat is het wel altijd vervelend. Als dingen op onze school misgaan, 

willen wij daar goede oplossingen voor zoeken. De klachtenregeling helpt ons daarbij. Het college 

van bestuur van Stichting Quadraten heeft een klachtenregeling vastgesteld, die u kunt vinden op de 

website van de stichting www.quadraten.nl.  

Wat is een klacht?  
Allereerst is het van belang vast te stellen of daadwerkelijk sprake is van een klacht in de lijn van de 

klachtenregeling. Het gaat dan om een klacht in het kader van gedragingen en beslissingen van het 

bevoegd gezag of het personeel dan wel het nalaten van gedragingen en het niet nemen van 

beslissingen door het bevoegd gezag en het personeel.  

Een klacht kan over allerlei zaken de school betreffend zijn:  

1. Klachten die te maken hebben met de organisatie van de school. Hieronder valt alles dat 

betrekking heeft op de inrichting, hygiëne en veiligheid van het schoolgebouw en op lesroosters, 

lesuitval, vervanging, vakantieregelingen en dergelijke.  

2. Klachten die te maken hebben met het pedagogisch en onderwijskundig beleid van de school. 

Hieronder vallen alle beslissingen en maatregelen die de school neemt ten aanzien van het 

beoordelen van leerlingen, het verwijzen en adviseren van leerlingen, het hanteren van schoolregels 

en dergelijke. Tevens kan het hierbij gaan om toezeggingen die de school gedaan heeft, maar niet is 

nagekomen, bijvoorbeeld ten aanzien van begeleiding bij leerproblemen.  

3. Klachten die te maken hebben met de omgang tussen personen binnen de school. Hieronder 

vallen alle vormen van ongewenst gedrag en uitlatingen van de ene persoon naar de ander, die als 

kwetsend worden ervaren. Dit kan zich afspelen in alle denkbare relaties binnen de 

schoolorganisatie, dus niet alleen van leerling naar leerling, maar bijvoorbeeld ook van personeelslid 

naar leerling. In het bijzonder worden genoemd pesten, (seksuele) intimidatie, discriminatie, agressie 

en geweld.  

Klachtenprocedure  
Als wordt overgegaan tot het indienen van een klacht in de zin van de klachtenregeling, dient de 

klacht schriftelijk te worden ingediend bij de leerkracht, de directeur of een lid van het college van 

bestuur. Dan zijn er vervolgens 2 mogelijkheden:  

1. een interne klachtafhandeling  

2. een externe klachtafhandeling  

Interne klachtafhandeling  
Nadat de klacht die verband houdt met de begeleiding van uw kind als leerling van de school 

schriftelijk is ingediend bij degene die hier het eerst voor in aanmerking komt mag de afhandeling, 

uitzonderingen daargelaten, niet langer dan 2 weken duren.  

- De leerkracht geeft binnen vijf werkdagen een reactie.  

http://www.quadraten.nl/
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- Als u van mening bent dat uw klacht niet op correcte wijze is behandeld kunt u dit kenbaar 

maken aan de schoolleiding.  

- De schoolleiding treedt vervolgens in contact met de betrokken leerkracht.  

- Leidt het contact van de schoolleiding met de betrokken leerkracht niet tot het gewenste 

resultaat dan deelt de schoolleiding u dit mee, met redenen omkleed.  

- U treedt vervolgens nader in overleg met de directeur van de school om te bezien of de 

klacht langs deze weg afgehandeld kan worden.  

- Is dit niet het geval dan kunt u zich in verbinding stellen met de contactpersoon van de 

school of u neemt contact op met een van de externe vertrouwenspersonen van de stichting 

met de vraag om advies hoe u het beste kunt handelen.  

- Lukt het op deze wijze niet om de klacht af te handelen, dan kunt zich wenden tot een van de 

leden van het college van bestuur van Stichting Quadraten, de heer G. Rotman of de heer J. 

Heddema.  

- Ook voor een klacht over de directeur van de school kunt u terecht bij een van beide leden 

van het college van bestuur. Heeft u een klacht over het college van bestuur zelf, dan kunt u 

zich wenden tot de Raad van Toezicht van de stichting.  

Externe klachtafhandeling  
Stichting Quadraten heeft zich voor algemene klachten aangesloten bij de Landelijke 

Klachtencommissie voor het algemeen bijzonder onderwijs, onderdeel van GCBO. De landelijke 

klachtenprocedure wordt in het algemeen pas gevolgd wanneer de pogingen om de klacht binnen de 

school, of binnen het bestuur op te lossen geen resultaat hebben.  

- Als u volgens de voorgaande interne procedure heeft gehandeld en ondanks dat heeft 

vastgesteld dat de klacht niet naar tevredenheid is opgelost, dan kunt u zich in overleg met 

een van de externe vertrouwenspersonen van de stichting of op eigen initiatief wenden tot 

de Landelijke Klachtencommissie. De externe vertrouwenspersonen van de stichting kunnen 

u adviseren over de verdere procedure. U houdt de betrokken leerkracht en de schoolleiding 

op de hoogte van alle gevolgde stappen.  

Wetten en schoolregels 
Als school hebben wij te maken met rechten en plichten. U moet denken aan regels en wetgeving 

omtrent leerplicht, ouderbijdrage, omgangsregels, sociale en fysieke veiligheid. In de schoolgids en 

het informatieboekje kunt dit nalezen. 

Indien de school wetten en schoolregels niet naleeft, dan zijn wij hierop aanspreekbaar via de 

directie, medezeggenschapsraad, stichting Quadraten of via de klachtencommissie. 

Wij zetten in op een plezierige en waardevolle samenwerking, waarin het belang van het kind altijd 

voorop staat!    
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Belangrijke contactgegevens 
De belangrijkste contactpersonen voor u op een rijtje en hoe deze personen of geledingen te 
bereiken zijn: 
 
School algemeen: 0594-514808 of springplank@quadraten.nl  

Directeur:  Tjibbe Jan Werksma: directie-despringplank@quadraten.nl en via school 

MR:    mr-springplank@quadraten.nl  

Leerkrachten: Via MijnSchool kunt u de leerkracht van uw kind een mail sturen of u belt 

naar school 

Directeur-bestuurder: Johan Heddema: j.heddema@quadraten.nl  

Vertrouwenspersoon: Sylvia Arouri s.arouri@quadraten.nl   

Anti-pestcoördinator: Sylvia Arouri: s.arouri@quadraten.nl  

Vertrouwenspersonen van Stichting Quadraten:  

Mevrouw C. Kok 06 – 52483440, cobakok@hotmail.com.  

Mevrouw M. Meiners 06 - 42488826 marianne@ellensmolen.nl  

Klachtencommissie: Postbus 162, 3440 AD Woerden, telefoonnummer: 0348-405245. 
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Bijlage 1 (10 criteria ouderbetrokkenheid 3.0) 

  
 

 

 


