
 

2013-2014   Ouderparticipatie BLS - 1/2 -  

 
 

Protocol Contacten 

Eigenaar:     Directie 

Vastgesteld: juni 2015 

 
1. Ouderbijeenkomsten 
Ieder klas heeft minimaal 2 maal per schooljaar een ouderavond waarbij de 
algehele ontwikkeling van de klas aan bod komt. 
 
2. Individuele gesprekken 
Ieder klassenleerkracht voert minimaal 2 maal per jaar een individueel 
oudergesprek, waarbij de ontwikkeling van het kind besproken wordt. 
Oudergesprekken vinden maximaal 5 maal per jaar plaats. 
Onder de noemer oudergesprekken vallen ook de gesprekken met Remedial 
Teachers enz. 
Zijn ouders gescheiden dan is er bij de ouders een inspanningsverplichting 
elkaar te informeren. De school zal geen dubbele afspraken voor gescheiden 
ouders inplannen. 
 
3. Schriftelijke verslaglegging 
Middels het tussentijdsrapport en het getuigschrift worden de ouders voor 
kerst en aan het einde van het schooljaar schriftelijk geïnformeerd over de 
ontwikkeling van hun kind. 
 
4. Telefonisch contact/Mailcontact   
Een leerkracht kan aangeven op welke momenten hij/zij telefonisch bereikbaar 
is. Dit zal altijd op werkdagen van deze leerkracht zijn. 
Een leerkracht zal op werkdagen zijn/haar mail controleren.  
 
5. Remedial Teaching door de eigen leerkracht. 
a. Indien kinderen Remedial Teaching volgen is er een handelingsplan 
geschreven. Dit plan is voor ouders opvraagbaar bij de klassenleerkracht. De RT 
wordt periodiek aangeboden. Dan wordt er een tussentijdse evaluatie gemaakt 
en wordt er besloten of de leerling in een volgende traject wederom Remedial 
Teaching krijgt. De ouders worden hier door de klassenleerkracht 
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van op de hoogte gebracht. 
Indien de Remedial Teaching wordt afgesloten, wordt er een eindevaluatie 
door de leerkracht opgesteld. Deze wordt in de laatste maand van het 
schooljaar als bijlage bij het getuigschrift aan de ouders gegeven. 
 
6. Ziekmeldingen 
Als een kind ziek is, dienen ouders dit voor 8.30u telefonisch bij de 
administratie in te spreken. 
Als een kind langer dan 4 dagen ziek is, dient een ouder contact op te nemen 
met de klassenleerkracht om te laten weten hoe de stand van zaken is. 
 
 

 

 

 


