
Verbindingskaart 
leerkrachten Driemaster

Hoe verbeter je de verbinding met  
de kinderen, ouders en onderwijspartners?
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Hoe verbeter je de  
verbinding met kinderen?

Hoe verbeter je de  
verbinding met ouders?

Hoe verbeter je de verbinding 
met onderwijspartners?

wees nieuwsgierig  
naar ieder kind 
Vraag kinderen continu 
naar hun talenten; wat doe 
je thuis graag? Waar ben 
je goed in? Wat vind je het 
leukste vak op school? Doe 
dit bijvoorbeeld middels 
een kringgesprek ‘rondje 
talentvragen’.

kind centraal
Neem de leerbehoeften 
van kinderen als uitgangs
punt. Betrek de ouders bij 
het ontwikkelen van talen
ten en zelfvertrouwen. En 
stel je jezelf continu de 
vraag: ‘Heb ik dit kind wel 
genoeg centraal gesteld?’

extra hulp  
bij plannen 
Plan iedere week een extra 
les plannen in. Sommige 
kinderen vinden het lastig 
om zelf taken in te delen 
en eigen verantwoorde
lijkheid te nemen. 

ontneem stress  
bij toetsen
Stel kinderen op hun gemak. 
Een toets is maar een moment
opname. Hoge cijfers zeggen 
niet alles. Naast de cijfers 
wordt er ook gekeken naar  
je houding in de klas. 
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23% van de kinderen 

ervaart onvoldoende onder-

steuning bij het ontwikke-

len van zijn of haar talent.

56% van de kinderen ervaart de citotoets als niet fijn omdat de prestatiedruk stress met zich meebrengt.

plaats onderwijs  
in context visie  
driemaster 
Plaats het contact met de 
ouders in de context van de 
visie. Hierdoor onderbouw 
je continu het 'waarom' van 
de methode van onderwijs. 
Dit wekt bij ouders begrip en 
vertrouwen op.  

wekelijkse update  
methode van  
onderwijs 
Schrijf iedere week een 
stukje tekst over wat de 
kinderen die komende 
week gaan leren (voor in 
de digiduif). Vraag vervol
gens aan de ouders op het 
schoolplein of en hoe deze 
lesstof thuis heeft uitge
pakt op de kinderen. Zo 
haal je feedback op over de  
methode van onderwijs. 

gebruik ouder-
gesprekken voor 
uitleg methode van 
onderwijs 
Ieder oudergesprek bete
kent een update van de 
methode van onderwijs 
richting de ouders. Vertel 
aan de ouders waarom 
jullie werken met deze 
methode, hoe dit er in de 
praktijk uitziet en welk 
effect dit heeft op het kind. 

ouder-gastcollege 
inplannen 
Ouders hebben veel kennis. 
Plan een oudergastcolleges 
in. Kinderen zien hun eigen 
ouder graag voor de klas en 
de verbinding tussen school 
en ouder versterkt.

helderheid over de 
onderwijsmethode 

leidt tot meer draag-
vlak onder de ouders.

32% van de kinderen 
ervaart het indelen van de 

eigen weektaak als niet 
fijn omdat zij (vooral de 
meiden) moeite hebben 

met plannen.

82% van de onder-

wijspartners ervaart 

niet dat de Driemaster 

succesverhalen met hen 

deelt over vernieuwend 

onderwijs. 

19% van de ouders geeft  aan de visie van de driemaster niet te kennen.

50% van de onderwijspartners 

ervaart onvoldoende dat de 

driemaster hen betrekt bij de 

uitvoering van de methode 

van onderwijs.

deel succesverhalen 
met vo en bso over 
methode van  
onderwijs 
Deel verhalen over de posi
tieve impact op kinderen van 
de methode van onderwijs 
met vo en bso. Dit vergroot 
de zichtbaarheid van de visie. 
'Bekend maakt bemind'.  

positioneer de 
driemaster als 
open netwerk 
organisatie
Gooi alle ramen en 
deuren open. Nodig bso 
en vo relaties uit op de 
Driemaster. Vraag hoe 
jullie elkaar kunnen 
ondersteunen (bijv. bij 
de invulling van het 
portfolio) om samen te 
bouwen aan toekomst
bestendig onderwijs. 

organiseer buddy  
trajecten met vo 
Koppel kinderen uit 
groep 7 en 8 aan brug
klassers. De kinderen 
bereiden zich op deze 
manier voor op de over
gang naar een nieuwe 
school en de verbinding 
tussen de driemaster 
met haar vo partners 
versterkt.  
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