Meer samenwerking tussen ouders en school

ONGELIJKE KANSEN
Het gezin waarin je opgroeit is steeds bepalender voor je loopbaan in
het onderwijs. De kansen in het onderwijs voor kinderen uit een lager
sociaal milieu nemen af. Dat concludeert de Onderwijsinspectie in het
onlangs verschenen jaarverslag: de Staat van het Onderwijs. Hoe
komt dat en hoe kunnen we het tij keren? Basisschool De Singel in
Schiedam zet vooral in op ouderbetrokkenheid. Frederik Smit
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partnerschap) positieve effecten heeft
op de schoolprestaties en het welbevinden van kinderen. Bij het stimuleren van
ouderbetrokkenheid en in het bijzonder
het onderwijsondersteunend gedrag van
ouders thuis, is het uitgangspunt dat alle
ouders kunnen bijdragen aan de onderwijsresultaten van hun kinderen; het behoort gewoon mede tot hun verantwoordelijkheid. Leertijd op én buiten school
kunnen elkaar versterken en de effectiviteit van leerprocessen voorspellen.

Basisschool De Singel
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• Creëer synergie: samen bereik je meer.
• Houd de zaag scherp: zorg voor vernieuwing van lichaam en geest.
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