
In de artikelenreeks ‘Samenwerking met de basis-

school’ besteden we aandacht aan de doorgaande 

lijn tussen het kindercentrum en de basisschool. 

Dit artikel geeft handreikingen om de ouders te 

betrekken bij het aanbod van activiteiten binnen 

het kindercentrum en de school. 

Meerwaarde van ouderbetrokkenheid
Ouders willen graag weten wat hun kind in het kin
dercentrum heeft beleefd. Ze stellen vragen over de 
belevenissen van de dag. Met het geven van een in
kijkje hierin geef je ouders de kans om actief mee te 
denken en te helpen. Zowel ouderbetrokkenheid als 
ouderhulp bieden vele voordelen voor de kinderen en 
de professionele kracht.

Kennis over de ontwikkeling van het kind. De meeste 
vaders en moeders willen graag vertellen over wat 
hun kind heeft meegemaakt en wat hem of haar nu 
bezighoudt. In een gesprek met de ouders kom je 
veel te weten over de gezinssituatie, de culturele 
achtergrond en de daarbij behorende rituelen. Deze 
informatie kun je gebruiken om de beginsituatie van 
het kind in te schatten. Ook geven meedenkende  
ouders gratis advies over punten waarop het aanbod 
nog beter kan aansluiten op de belevingswereld van 
hun kind.

Een kleinere stap naar opvoedingsondersteuning. 
Een gesprek met de ouders geeft de mogelijkheid om 
tips te geven. Regelmatig contact met de opvoeders 
maakt de drempel tot het bespreken van lastige on
derwerpen minder groot. Doorverwijzen naar speci

fieke deskundigen is hierdoor makkelijker. Tevens 
krijg je een helder beeld van vragen die er bij ouders 
leven. Dit kan een aanleiding zijn om een informatie
avond te geven of een workshop.

Doorgaande lijn naar thuis. Nieuwsbrieven over the
ma’s en activiteiten uit Uk & Puk thuis bieden ouders 
een houvast om thuis op een speelse wijze met hun 
kind bezig te zijn met het actuele thema. Betrek  
ouders ook bij het thema door hen spullen van thuis 
mee te laten geven aan hun kind, ideeën aan te  
reiken over uitstapjes of hen over het thema te laten 
vertellen in de groep. De overgang van de thuis
situatie naar de speelleersituatie wordt voor de kin
deren hierdoor kleiner.

Actief meehelpen in de groep. Met de hulp van  
ouders is het mogelijk om uitstapjes te maken en  
activiteiten in circuitvorm te doen. Ook krijg je door 
ouderhulp ruimte om de kinderen meer individuele 
aandacht te geven en te observeren.

Waarom een doorgaande lijn in de ouder-
betrokkenheid?
De overgang van een kind van het kindercentrum 
naar de basisschool kan voor ouders vragen oproe
pen. Afstemming op het gebied van ouderparticipa
tie tussen het kindercentrum en de basisschool 
maakt deze overgang zowel voor het kind als de ou
der kleiner. Daarnaast zorgt de doorgaande lijn er
voor dat de ouder met beide praktijksituaties kennis
maakt. Op die manier nemen ouders eerder deel aan 
activiteiten van beide locaties. Het op elkaar afstem
men van afspraken tussen de school en het kinder
centrum is voor ouders vaak effectief en schept dui
delijkheid over wat er van hen verwacht wordt.
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Samenwerking met de basisschool
Een doorgaande lijn in de ouderbetrokkenheid



Stappenplan
Hieronder wordt besproken hoe je een doorgaande 
lijn in ouderbetrokkenheid creëert. Maak samen met 
de leerkracht van de kleutergroepen afspraken over 
de manier waarop ouders optimaal betrokken kun
nen worden.

1. Ouders betrekken bij het aanbod
Bespreek samen hoe ouders op beide locaties bij het 
aanbod betrokken kunnen worden. Bekijk of er over
eenkomsten zijn en waar mogelijkheden liggen om 
ouderhulp te delen. 
• Zijn er extra handen in de groep, bijvoorbeeld voor 

het begeleiden van een klein groepje?
• Is er hulp bij het voorbereiden van werkjes en acti

viteiten?
• Is er hulp bij het inrichten van de groep?
• Is er hulp bij het organiseren van feestelijke of  

thematische uitstapjes?
• Worden er activiteiten voor thuis aan ouders mee

gegeven die passen bij het thema dat aan de orde 
is?

2. Ouders informeren
Vergelijk hoe zowel op het kindercentrum als op de 
basisschool ouders geïnformeerd worden over de 
gang van zaken, de verwachting van ouders en ver
wachting van de leerkracht en de professionele op
voeder. Bespreek ook met elkaar hoe ouders die 
thuis geen Nederlands spreken geïnformeerd wor
den. Kijk waar mogelijkheden liggen voor een geza
menlijke informatiestroom bijvoorbeeld door een 
gezamenlijke nieuwsbrief, een informatiebord, infor
matieavond of workshop.

3. Ouders inlichten over de doorgaande lijn
Geef ouders uitleg over de meerwaarde van een 
doorgaande lijn tussen het kindercentrum en de ba
sisschool door een gezamenlijke ouderavond te or
ganiseren. Maak duidelijk hoe deze doorgaande lijn 
gerealiseerd wordt en wat van de ouders wordt ver
wacht. Geef ouders de kans om mee te denken over 
manieren waarop zij kunnen bijdragen aan kwali
teitsimpulsen voor het aanbod aan de kinderen.

4. Afstemmen van het onderwerp
Kies samen een onderwerp dat de komende tijd op 
elkaar afgestemd wordt. Bespreek daarbij hoe de  
ouders hierover geïnformeerd en erbij betrokken 

worden. Kies bijvoorbeeld het onderwerp ‘Een gelijk
namig thema aanbieden’. Hieronder lees je hoe je 
een doorgaande lijn in ouderbetrokkenheid creëert. 

• Ouders betrekken bij het thema. Organiseer een 
gezamenlijke afsluiting van het thema met een 
tentoonstelling. Breng de ouders bij de start van 
het thema op de hoogte van de tentoonstelling 
door een gezamenlijke nieuwsbrief uit te geven. 
Geef hierin de rol aan die de ouders bij deze ten
toonstelling hebben. Vraag de ouders ook ideeën 
voor de tentoonstelling aan te dragen. Inventari
seer de tips van ouders en het aantal mensen dat 
wil meehelpen bij het uitvoeren van de activiteiten 
voor de tentoonstelling.

• Ouderhulp bij het thema. Kies samen een aantal 
dagdelen waarop alle kinderen werken aan de cre
aties voor de tentoonstelling. Laat de ouders deze 
groepjes begeleiden. 

• Verwachtingen ten aanzien van de hulpouders  
bekend maken. Geef hulpouders een brief met de 
beschrijving van hun activiteit of opdracht. Vertel 
dat ze meehelpen bij het maken van werkjes, foto’s 
en video’s voor de tentoonstelling.

• Evalueren ouderhulp. Geef hulpouders een VIP
kaartje voor de tentoonstelling. Hiermee krijgen ze 
de mogelijkheid om na afloop van de tentoonstel
ling een drankje te komen drinken. Dit informele 
moment wordt gebruikt om de ervaringen van de 
hulpouders in kaart te brengen. Eventueel vullen 
de ouders een vragenlijst in waarop ze kunnen 
aangeven hoe ze de doorgaande lijn ervaren heb
ben, of ze zich welkom voelden op beide locaties 
en of ze nog tips hebben voor een volgende geza
menlijke activiteit.

5. Evaluatie doorgaande lijn 
in de ouderparticipatie
Plan een moment waarop je samen met de ouders de 
doorgaande lijn evalueert. Stel de samenwerking 
centraal. Wat is de ervaring van de ouders? Voelen ze 
zich welkom op beide locaties? Voelen ze zich ge
waardeerd?
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