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Geachte meneer, mevrouw,

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Morbi commodo, ipsum sed pharetra 
gravida, orci magna rhoncus neque, id pulvinar odio lorem non turpis. Nullam sit amet enim. Sus-
pendisse id velit vitae ligula volutpat condimentum. Aliquam erat volutpat. Sed quis velit. Nulla 
facilisi. Nulla libero. Vivamus pharetra posuere sapien.

Nam consectetuer. Sed aliquam, nunc eget euismod ullamcorper, lectus nunc ullamcorper orci, 
fermentum bibendum enim nibh eget ipsum. Donec porttitor ligula eu dolor. Maecenas vitae nulla 
consequat libero cursus venenatis. Nam magna enim, accumsan eu, blandit sed, blandit a, eros.

Quisque facilisis erat a dui. Nam malesuada ornare dolor. Cras gravida, diam sit amet rhoncus 
ornare, erat elit consectetuer erat, id egestas pede nibh eget odio. Proin tincidunt, velit vel porta 
elementum, magna diam molestie sapien, non aliquet massa pede eu diam. Aliquam iaculis. Fusce 
et ipsum et nulla tristique facilisis. Donec eget sem sit amet ligula viverra gravida. Etiam vehicula 
urna vel turpis. Suspendisse sagittis ante a urna. Morbi a est quis orci consequat rutrum. Nullam 
egestas feugiat felis. Integer adipiscing semper ligula. Nunc molestie, nisl sit amet cursus conval-
lis, sapien lectus pretium metus, vitae pretium enim wisi id lectus. Donec vestibulum. Etiam vel 
nibh. Nulla facilisi. Mauris pharetra. Donec augue.
Quisque facilisis erat a dui.

Nam malesuada ornare dolor. Cras gravida, diam sit amet rhoncus ornare, erat elit consectetuer 
erat, id egestas pede nibh eget odio. Proin tincidunt, velit vel porta elementum, magna diam mo-
lestie sapien, non aliquet massa pede eu diam. Aliquam iaculis. Fusce et ipsum et nulla tristique 
facilisis. Donec eget sem sit amet ligula viverra gravida.

Etiam vehicula urna vel turpis. Suspendisse sagittis ante a urna. Morbi a est quis orci consequat 
rutrum. Nullam egestas feugiat felis. Integer adipiscing semper ligula. Nunc molestie, nisl sit amet 
cursus convallis, sapien lectus pretium metus, vitae pretium enim wisi id lectus. Donec vestibu-
lum.

Met vriendelijke groeten,
Jeroen van der Spek

Lancering website

Podium Mozaïek
Dinsdag 5 februari

Na maanden voorbereiding is het eindelijk zover. Op 5 februari 
gaat de website ouderbetrokkenheid.nl online. De website laat 
zien welke initiatieven Amsterdamse scholen ontplooien om 
met ouders in contact komen, en biedt hen de mogelijkheid 
expertise, tips een good practices  uit te wisselen. 

Graag nodigen we u uit bij de lancering van de website 
aanwezig te zijn. We verwachten een bruisende middag 
waarop directeuren, leraren, ouders en ervaringsdeskundigen 
veel nieuwe ideeën kunnen opdoen. Wahit Shadid, hoogleraar 
interculturele communicatie, Hennah Buyne, wethouder 
Sociale Zaken en Ayhan Yalin, portefeuillehouder Onderwijs 
in Bos en Lommer, zullen elk vanuit hun eigen invalshoek het 
belang van ouderbetrokkenheid belichten. De presentatie van 
de dag is in handen van Pieter Hilhorst, publicist en columnist 
bij de Volkskrant. 

We hopen van harte u op dinsdag 5 februari te mogen 
begroeten. 

Ouderbetrokkenheid.nl

Eén naam, verschillende activiteiten 

Ouderbetrokkenheid.nl is een nieuw initiatief dat zich richt op 
het stimuleren van ouderbetrokkenheid op Amsterdamse scholen, 
het versterken van het contact tussen ouders en scholen en het 

uitwisselen van kennis en ervaring. De focus ligt hierbij vooral op de 
behoeftes en de belevingswereld van ouders. 

 
De naam ouderbetrokkenheid.nl staat voor een aantal uiteenlopende 
activiteiten, zoals de gelijknamige website en een expertisenetwerk, 

dat scholen in Amsterdam op maat ondersteuning biedt. Tot de 
activiteiten van het netwerk horen, onder andere, procesbegeleiding 
op scholen, hulp bij het opstellen van een ouderplan, het organiseren 

van uitwisselingsbijeenkomsten tussen Amsterdamse scholen en 
trainingen voor schoolpersoneel. 

Ouderbetrokkenheid.nl is een initiatief van Project Capabel. 
Wilt u meer weten? Stuur een mailtje naar Faouzia Daddah: 
f.daddah@projectcapabel.nl / info@ouderbetrokkenheid.nl 

of bel: 020- 686 59 85 

   

Ouders          Schooldirecties     Leraren      Klassementoren     Ouderraden     Onderwijsadviesorganisaties   
Onderbouwcoördinatoren    Contactouders   Ouderpanels  Zorgcoördinatoren   Onderwijskundigen   Medezeggenschapsraden 

Uitnodiging

Dinsdag 5 februari 2008
Van 14.30 – 18.00 uur

Podium Mozaïek
Bos en Lommerweg 191

1055 DT Amsterdam  

Podium Mozaïek is bereikbaar met tram 12 of 15  
en bus 15 of 21, uitstappen halte Bos en Lommer   
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Kleur bekennen

Scholen – of ze nu ‘wit’ of ‘zwart’ zijn – vormen een kleurrijke 
omgeving. Het zijn werelden waar verschillende culturen en 

leefstijlen bij elkaar komen, maar waar het ook letterlijk 
wemelt van de kleuren: van de kindertekeningen in het 

handvaardigheidslokaal tot de kleding, rugzakken en scooters 
waarmee leerlingen zich van elkaar onderscheiden. Een school is 
bovendien een gemeenschap waaraan iedereen kleur kan geven; 

de schooldirectie, leraren en - last but not least – ouders. Voor hen 
is de website ouderbetrokkenheid.nl in het leven geroepen. Een 

ontmoetingpunt waar ouders en scholen - onderling, maar ook met 
elkaar - ervaringen kunnen uitwisselen, elkaar kunnen opzoeken, 

inspireren en prikkelen.

Hóe kleurrijk de website uiteindelijk wordt is aan u. Via de website 
willen we u van harte uitnodigen om mee te denken over de inhoud, 
om uw vragen kenbaar te maken en uw ervaringen op het gebied van 
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Met vriendelijke groeten,
Jeroen van der Spek@@
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Ouderbetrokkenheid in de praktijk

Ouderbetrokkenheid is een fenomeen dat volop in de 
belangstelling staat. Steeds meer scholen zijn ervan overtuigd 
dat betrokken ouders een belangrijke bijdrage kunnen leveren 
aan een levendig schoolklimaat, een betere afstemming tussen 
de opvoeding thuis en op school, én een optimaal verloop van 

de schoolloopbaan.
 

Ouderbetrokkenheid en ouderparticipatie zijn geen nieuwe 
begrippen. Toch zijn de meeste scholen volop bezig om 

methodieken te ontwikkelen waarmee ze de afstand tussen 
ouders en school kunnen verkleinen. Van ouderstages in 

het kader van de Brede School tot cursussen interculturele 
communicatie voor de docenten en van themabijeenkomsten 

over het onderwijssysteem tot huisbezoeken bij ouders. Met de 
belangstelling voor ouderbetrokkenheid neemt ook het besef 
toe dat ouders en school elkaar nodig hebben, als partners 
in de opvoeding, in de medezeggenschap op school én in de 

dagelijkse schoolgemeenschap.
 

Waarom een website? 

Een school waar ouders fanatiek campagne voeren voor een 
plekje in de OR. Een schooldirecteur die alle nieuwe ouders 

tijdens intakegesprekken het hemd van het lijf vraagt of 
een school waar – alle initiatieven ten spijt - de ouders nog 

onzichtbaar blijven. Ouderbetrokkenheid heeft veel gezichten. 
Zeker in Amsterdam waar zo’n 300 scholen in het primair, 

voortgezet en speciaal onderwijs zorgen voor een zeer 
divers onderwijsaanbod met leerlingen van 176 verschillende 

nationaliteiten.  

De website Ouderbetrokkenheid.nl komt voort uit het streven 
om de belangrijkste initiatieven te bundelen, om scholen en 

ouders in contact te brengen met succesvolle voorbeelden, reeds 
ontwikkelde methodieken en inzichten, en hen te laten profi teren 

van ervaringen die elders in de stad zijn opgedaan. 

 Op de website vindt u een dwarsdoorsnede van de praktijk 
op het gebied van ouderbetrokkenheid. Soms zijn het 

succesverhalen, maar meestal zijn het initiatieven die met vallen 
en opstaan gestalte hebben gekregen. 

‘‘Ouderbetrokkenheid kan een wezenlijke bijdrage leveren aan een succesvolle 
schoolcarrière van het kind.” - Wahit Shadid, hoogleraar Interculturele Communicatie

Programma 5 februari 2008 

14.30 – 15.00 Ontvangst met koffi e en thee
15.00 -  Welkom door dagvoorzitter Pieter Hilhorst

 Inleiding Capabel over expertisenetwerk en website 
ouderbetrokkenheid.nl. 

 Hoogleraar Interculturele Communicatie Wahit 
Shadid over ouderbetrokkenheid

 Debat aan de hand van prikkelende vragen met 
vertegenwoordigers van wetenschap, politiek, 
ouders, scholen- en schoolbesturen 

 Intermezzo cabaretier 
 Ervaringsdeskundigen geven hun Gouden Tip (zowel 

Do’s als Dont’s) 
 Lancering van de website door wethouder 

Sociale Zaken Hennah Buyne en Ayhan Yalin, 
portefeuillehouder Onderwijs stadsdeel Bos en 
Lommer 

Wilt u zich opgeven? Stuur een mailtje o.v.v. uw naam, functie 
en organisatie aan: f.daddah@projectcapabel.nl 
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