Wij stellen ons graag even aan u voor! Samen
vormen wij de regiegroep Ouderbetrokkenheid 3.0
Wij gaan samen met u en het team ervoor zorgen
dat ouders en leerkrachten op voortvarende wijze
met elkaar samenwerken en afstemmen. U zult
regelmatig van ons horen.

Als directeur van de Damiaan wil ik graag mijn actieve bijdrage leveren aan het
onderwerp ouderbetrokkenheid. Navelstaren hoort erbij, maar we moeten ook
(vooral) oog blijven houden voor een gezonde reflectie op de relatie schoolouders in de breedste zin van het woord. Daar worden we allemaal (nog) beter
en blij van. En dat heeft m.i. weer zijn weerklank op alle leerlingen.
Het aansturen van de regiegroep en in gesprek zijn met alle betrokkenen zie ik
daarbij als mijn belangrijkste taak.
Kees Francino
Hans Lenssen, flexleraar Damiaanschool
Met 32 jaar onderwijs en nog 10 voor de boeg, levend in een
transitiemaatschappij waarin alles in beweging is en werkend op een school die
de afgelopen 14 jaar enorm aan de weg is gaan timmeren, lijkt deze
ouderbetrokkenheid een logische en nieuwe stap. We leven niet in een tijdperk
van verandering maar in een verandering van tijdperk. Dat is nieuw, spannend
en ook een uitdaging voor de school en interessant voor mij om in deze
werkgroep
te stappen.
Ekelijn Gerritsen, leerkracht groep 3 van de Damiaanschool
Moeder van twee kinderen, woonachtig in Zeist.
Ik vind het heel leuk en nodig om meer met ouders samen te gaan werken. We
kunnen veel van elkaar leren en ervaringen met elkaar delen. De regiegroep is
kritisch en heel enthousiast op mij overgekomen. Mijn doel is dat zowel
leerkrachten als ouders als kinderen nog meer gaan voelen dat de
Damiaanschool gedragen wordt door ons allemaal. Ik heb er zin in!

Richard Huijbers, leerkracht groep 7 op locatie Leliestraat van de
Damiaanschool. Sinds zeven jaar werkzaam voor de Damiaanschool
en woonachtig in Houten. De reden dat ik mijzelf heb aangemeld
voor dit overleg leg ik hier kort uit. Iedere ouder is betrokken bij haar
kind(eren). Maar wij als Damiaanschool geven ouders nog niet
genoeg ruimte om deze betrokkenheid te tonen en om te zetten in
daden. Deze regiegroep( ouders en leerkrachten) heeft samen als
doel om deze mogelijkheden te creëren . De school is iets van ons
samen, leerlingen , ouders en onderwijspersoneel. Iedereen moet daar een rol in kunnen spelen.
Uiteindelijk zal deze nieuwe structuur leiden tot een beter leeromgeving voor uw kind(eren)
Wij zijn enthousiast begonnen en hopen gaande weg het proces steeds meer ouders en leerkrachten
te overtuigen van ons doel.

Ik ben Linsey Sterkenburg en ben moeder van Vincent Methorst uit groep 4.
Mijn motivatie om mee te denken in de Regiegroep Ouderbetrokkenheid is dat
ik denk dat er in de samenwerking tussen ouders en leerkrachten veel te halen
is. Met als belangrijkste drijfveer: het belang van de kinderen centraal!

Dag allemaal, ik ben Samira el Abouti. Moeder van Hamza (groep5) en
Salaheddine(groep1c). Sinds september afgelopen jaar zitten wij bij de
Damiaan en heb mij na de bijeenkomst ouderbetrokkenheid gelijk opgegeven
voor de regiegroep. Ouderbetrokkenheid trekt mij heel erg. Wat vroeger als
taboe of drempel werd ervaren, wordt nu steeds meer gestimuleerd
voornamelijk vanuit de school naar de ouders toe om te blijven communiceren
en ideeën aan te dragen. In harmonie en vooral met als doel in het belang van
je kind tot het goede komen! Het streven is daarom via de
Ouderbetrokkenheid dit doel zoveel mogelijk te bereiken met ELKAAR!

Jorinde van Boetzelaer
Mijn oudste twee kinderen, Dirk (groep 4) en Emma (groep 3) zitten al op de
Damiaanschool. Volgend schooljaar komen er nog twee bij (nu nog geen 4). Ik
hoop van harte dat ik een bijdrage kan leveren voor een betere
ouderbetrokkenheid. De belangrijkste reden om dit te doen is de toekomst
van mijn kinderen. Ik weet zeker dat ik mijn kinderen samen mét de school,
het beste kan voorbereiden op een vervolgopleiding én op onze maatschappij.
Samen met de ouders wordt de school leuker
Mijn naam is Remco Weijburg en ik ben vader van Merel. Merel zit in klas 4/5
bij Els en Marije. Merel vindt de Damiaan een fijne school, wat altijd een goed
teken is. De reden dat ik ouderbetrokkenheid belangrijk vind, is omdat school
veel meer is dan een onderwijswinkel. Als ouders mogen we ons best doen bij
te dragen aan het beste onderwijs voor onze kinderen. Samen met de leraren
en leraressen zijn we verantwoordelijk voor het beste onderwijs voor onze
kinderen. Dat gaat verder dn af en toe helpen op school. Maar daarnaast ben
ik ook gewoon nieuwsgierig hoe de school reilt en zeilt! Ik denk dat ik de
Damiaan kan helpen door veel vragen te stellen over de tien punten van ouderbetrokkenheid. Ik
hoop dat andere ouders ook vragen voor mij hebben!
Als moeder van een dochter in groep 7 (Linde) en een zoon in groep 1
(Melle) vind ik het belangrijk, maar ook prettig om betrokken te zijn bij de
Damiaanschool. Het biedt een mogelijkheid om zelf en vooral ook samen
met andere ouders bij te dragen aan een goede sfeer op school. Ik denk dat
het voor mijn kinderen prettig is dat ik als ouder betrokken ben bij school
en weet wat er speelt, dat ze zien dat er goed en open contact is.
Door openheid en goede communicatie tussen ouders en
schoolmedewerkers denk ik dat de school de leerlingen meer kan bieden.
Een mooi doel! Marije Kemink

