
 

Ouderbetrokkenheid - Monitorgesprek 
Gespreksleidraad 

 

 

Vooraf 

In oktober/november 2017 vindt een masterclass plaats (zie onderaan voor alle data).  

Thema: ouderbetrokkenheid  

 

Het programma bevat o.a. een werksessie. Doel is dat deelnemers de masterclass geïnspireerd verlaten 

mét een concreet uitgewerkt plan(netje) t.a.v. ouderbetrokkenheid.  

 

Kies een kansrijke school op dit gebied uit en nodig de leescoördinator en een ander teamlid uit om 

deel te nemen aan de masterclass. Tijdens de werksessie gaan zij, samen met de onderwijsspecialist en 

de leesconsulent, aan de slag met de uitwerking van een concreet plan t.a.v. ouderbetrokkenheid.  

 

Extra doel van dit monitorgesprek: 

- Aandacht vragen voor ouderbetrokkenheid en hiervoor doelen stellen. 

- ‘Save the date’ (zie onderaan): nodig de leescoördinator uit om samen met een collega naar de 

masterclass in het najaar (thema ouderbetrokkenheid) te komen.  

 

Onderstaande gespreksleidraad is bedoeld voor een monitorgesprek met de leescoördinator en de 

directeur van de school die je wilt uitnodigen voor de masterclass.  

In een monitorgesprek met het team richt je je alleen op de resultaten van de monitor t.a.v. 

ouderbetrokkenheid met vragen als: 

- Zijn jullie tevreden met de resultaten? 

- Geven deze resultaten aanleiding voor vervolgacties? 

Daarna kun je dit met de leescoördinator verder specificeren. 

 

 

Inhoud monitorgesprek  

Leg in het monitorgesprek (ook) de focus op ouderbetrokkenheid via de volgende stappen: 

- Analyse 

- Doel 

- Aanpak 

Zie hieronder mogelijke vragen per stap. 

 

 

ANALYSE 

- Is er beleid t.a.v. ouderbetrokkenheid of ouderpartnerschap? Wat zijn de hoofdlijnen daarvan? 

- Kun je iets vertellen over de manier waarop jullie ouders op dit moment betrekken bij de 

leesontwikkeling van hun kind? 

- Op welke manier is er daarbij aandacht voor het stimuleren van het lezen thuis/de 

leesopvoeding? 

- In welke gezinnen gaat dit goed? Hoe komt dat, welke bijdrage heeft de school daaraan? 

- Heb je zicht op de verhoudingen enthousiaste voorleesouder – aarzelende voorleesouder – niet 

lezer? 

- Weten ouders hoe ze thuis stimulerend kunnen zijn t.a.v. lezen? Kennen ze de elementen van de 

positieve leesopvoeding*? Wat zeggen de monitorresultaten hierover? 

- Welke vragen hebben ouders t.a.v. hun betrokkenheid bij de leesontwikkeling van hun kind? 

 

  



 

DOEL 

- Op welke vragen of behoefte van ouders zou de school willen inspelen?  

- Op welk aandachtspunt uit de monitor zou de school zich willen richten? 

- In hoeverre past dit bij de visie van de school t.a.v. ouderbetrokkenheid – educatief partnerschap?  

 

Aandachtspunten: 

 Rol bibliotheek: Niet vanuit de ‘zendmodus’, maar op basis van de vraag van de school/ouders. 

 Differentieer: niet alle ouders hebben hetzelfde nodig. Dus kies een doel per doelgroep (leerjaar, 

jongens/meisjes, allochtoon/autochtoon...) 

 Denk niet te groot; begin met een klein plan. 

 

 

PLAN  

- Wat kan de school zelf, wat kan de rol van de bibliotheek/educatiemedewerker zijn? 

- Is er hulp nodig bij de uitwerking van een plan voor het gekozen doel? Wat voor hulp? 

 Kom naar de masterclass en neem een collega mee. De uitwerking van dit onderdeel van het lees- 

en mediaplan kan plaatsvinden tijdens de masterclass. 

 

Aandachtspunt: 

 Maak ouders duidelijk wat het kind eraan heeft, daar ligt hun belang. 

 

 

 

 

*Positieve leesopvoeding 

- Geven van het goede voorbeeld 

- Voorlezen 

- Praten over boeken 

- Boeken cadeau geven 

- Kinderen meenemen naar de bibliotheek en de boekhandel 

 

 

 

 

Vooraankondiging data masterclasses najaar 2017 

  dag tijdstip datum 2017 locatie organisatie 

1 woensdag 15.00 -18.00 25 okt Arnhem Rijnbrink 

2 woensdag 14.30 -17.30 1 nov Rotterdam ovb ProBiblio 

3 woensdag 15.00 -18.00   8 nov Nijverdal Rijnbrink 

4 woensdag 14.30 -17.30 15 nov Hoofddorp ProBiblio 

5 woensdag 14.30 -17.30  22 nov Assen Noorden 

6 woensdag 14.30 -17.30 29 nov. Tilburg Cubiss 

7 woensdag 14.30 -17.30 22 nov Sittard Cubiss 

 

 


