
   
 

   
 

Way of working communicatie ouders en team van de Veenvogel  
  

Onze nieuwe school wil een school zijn waar bevlogen professionals, in afstemming met 
leerlingen en ouders, de leerlingen uitdagen om zelfbewuste en eigentijdse burgers te 
worden met compassie voor/met de ander. Onze school wil hiermee de beste school voor 
Nieuwveen zijn.  

 
Ouders zijn voor ons gewaardeerde gesprekspartners. Ouders en leerkrachten versterken 
elkaar ten dienste van optimale afstemming op onze leerlingen.  

 
Wederzijds respect wordt in onze school actief voorgeleefd en aangeleerd. School en ouders 
trekken als partners op vanuit het besef dat er sprake is van wederzijdse afhankelijkheid in 
de ambitie om onze kinderen zelfbewuste burgers te laten worden.  

   
Samen met u voelt het team van de Veenvogel zich verantwoordelijk voor de ontwikkeling 
van uw kind. Hierbij is goede communicatie tussen u als ouder en het team van belang. Het 
contact is laagdrempelig en leerkrachten & ouders zijn benaderbaar.   
We communiceren met respect voor en naar elkaar.  

  
Aanmelden nieuwe leerling  
U meldt uw kind aan via de schoolwebsite(www.deveenvogel.nl). Na aanmelding ontvangt u een 
inschrijfformulier. Als u deze retourneert via e-mail of aflevert bij ons op school, is uw kind 
aangemeld. 

 
Ouders van alle nieuwe leerlingen worden, samen met hun kind, uitgenodigd voor een 
intakegesprek. Na het intakegesprek wordt gekeken of de school passend is voor uw kind en wordt 
de inschrijving definitief. 

  
Contact bij brengen leerling   
In alle groepen mag u als ouder mee de school in om uw kind te brengen. Het is aan uzelf om een 
inschatting te maken of dit voor uw kind wenselijk is.   

 
U bent tijdens de inloop welkom om in de klas van uw kind te kijken. Zo krijgt u een indruk waar uw 
kind mee bezig is en welke ontwikkelingen uw kind doormaakt. We beginnen de les om 08.30 en 
13.00 uur.  

 
U kunt korte mededelingen kwijt voor aanvang schooltijd bij de leerkracht.    
Voor langere gesprekken kunt u een afspraak maken.    
 
In de groepen 1,2 en 3 ligt er een agenda. Hier kunt u uw mededelingen noteren.  

  
  
  

 
 
 
 



   
 

   
 

Gesprekken op afspraak   

Groep 1 en 2: één keer per jaar vindt er een oudervertelgesprek plaats en twee keer een 
rapportgesprek. U als ouder bepaalt of uw kind hierbij aanwezig is. 
 
Groep 3 t/m 7: één keer per jaar vindt een kind/oudergesprek plaats en twee keer een 
rapportgesprek. Bij alle gesprekken is uw kind aanwezig. 
 
Groep 8: één keer per jaar vindt een kind/oudergesprek plaats en één keer een adviesgesprek voor 
het Voortgezet Onderwijs. Bij alle gesprekken is uw kind aanwezig. 
 
Er vindt bij iedere leerling die zes weken onderwijs volgt een gesprek plaats tussen ouder(s) en 
leerkracht over de voortgang van uw kind. Dit geldt ook voor kinderen die in een ander leerjaar 
instromen dan groep 1.  U als ouder bepaalt of uw kind hierbij aanwezig is. 
 
Voor andere gesprekken kan een afspraak gemaakt worden bij de leerkracht van uw kind. Dit kan 
persoonlijk of via de mail. Onze e-mailadressen kunt u vinden op de schoolwebsite.   

  
Informatieavonden   
Er is een informatieavond voor ouders van bijna-4-jarigen. Daarnaast kunt u op een open ochtend 
samen met uw kind een kijkje komen nemen bij de kleutergroepen.    
 
In het begin van het schooljaar vindt er in elke groep een informatieavond plaats.    

  
Schriftelijk contact   
Alle teamleden zijn bereikbaar via de e-mail. Hoe snel een e-mail wordt beantwoord hangt mede af 
van de vraag en de werkdagen van de leerkracht. De leerkracht kan d.m.v. een automatisch 
antwoord op de mail aangeven dat hij/zij afwezig is en wanneer een mail wordt beantwoord en 
daarnaast aangeven aan wie de mail kan worden doorgestuurd in urgente gevallen.  
 
Iedere twee weken wordt er een digitale nieuwsbrief uitgebracht.   
 
ParnasSys: in het ouderportaal van ParnasSys kunt u toets- en Cito-uitslagen bekijken van uw kind. 
Ook de absentieregistratie kunt u hier bekijken. Tevens is dit de plek voor verzoeken tot het wijzigen 
van persoonsgegevens. 
 
We maken op school gebruik van de App Parro; via deze App wordt onder andere ouderhulp 
gevraagd of een mededeling door de leerkracht gedaan. De planning van de rapportgesprekken 
gebeurt ook via Parro.  
 
De school heeft een eigen website waar informatie gedeeld wordt: www.veenvogel.nl 
  
Contact met directeur of intern begeleider   
Een afspraak met de directeur of intern begeleider kan gemaakt worden via de e-mail, telefonisch of 
persoonlijk tijdens de inloop.   
De directeur is regelmatig aanwezig op het schoolplein.   
 
Eén keer per maand staat de koffie klaar en hebben de ouders vrije inloop om een gesprek aan te 
gaan met de directeur over zaken die hen bezighouden. Deze momenten worden aangekondigd in de 
nieuwsbrief.  

   
 



   
 

   
 

Ziekmelding  
Als uw kind ziek is of een afspraak heeft onder schooltijd, geeft u dit zelf telefonisch (tussen 8.00-
8.30 uur) door of bij aanvang van de lesdag bij de leerkracht. Bij telefonisch contact graag voor- en 
achternaam van uw kind doorgeven en de groep waar uw kind zit. Het telefoonnummer van de 
school: 0172-538854. 
 
Overig 
Bij afspraken onder schooltijd verwachten we dat u uw kind ophaalt op school.  
 
Eén keer in de twee jaar is er een ouderenquête waarin we vragen naar de mening van u als ouder(s). 
Waarover bent u tevreden? Welke verbeterpunten zijn er en welke ontwikkelingen moeten we (nog) 
maken? 
 
Eens per jaar wordt het Veenvogelfeest gehouden. Hierbij staat ontmoeting tussen kinderen, ouders 
en leerkrachten centraal.  
 
Privacyreglementen 
Als u als ouder/verzorger foto’s maakt van leerlingen en schoolpersoneel tijdens een evenement op 
school of tijdens schooltijd, dan mag u deze foto’s niet verwerken (bijvoorbeeld plaatsen op een 
facebookpagina) zonder dat het schoolpersoneel en de ouders van de leerlingen die op de foto staan 
hiervoor hun toestemming hebben gegeven. De school zal tijdens evenementen zelf foto’s en/of vi-
deo-opnamen maken en deze eventueel verspreiden via de website, waarbij er rekening gehouden 
wordt met de privacy-rechten van het kind. 

  
 


