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Als u contactouder bent, gaat u op de contactouderavond als vertegenwoordiger van de klas 
van uw kind in gesprek met een vertegenwoordiger van de school. Tijdens dat gesprek zijn 
ook de andere contactouders van klassen in dezelfde jaarlaag aanwezig. Ook is een lid van de 
Ouderraad aanwezig om het gesprek te leiden als technisch voorzitter.  

Voorafgaand aan de contactouderavond is het raadzaam bij de andere ouders/verzorgers van 
de klas te vragen om informatie, opmerkingen, vragen die spelen. U kunt hiervoor het 
emailadres gebruiken waarmee alle ouders/verzorgers ineens worden bereikt. Het emailadres 
wordt beheerd door de schooladministratie. 

Hieronder vindt u een aantal suggesties voor het stellen van vragen om u vooraf te laten 
informeren door de ouders van de klas waarvan u de contactouder bent. Maak in uw 
communicatie hierover met  de ouders duidelijk dat individuele situaties van leerlingen eerst 
met de docent, mentor of een van de coördinatoren moeten worden besproken. De 
contactouderavonden zijn er niet voor individuele vragen, maar voor meer algemene zaken.  

  

Suggesties voor vragen aan de ouders  

1. Heerst er in het algemeen een goede sfeer in de klas? En op school?  
2. Zijn er positieve ontwikkelingen ten opzichte van vorig schooljaar/begin dit schooljaar? Of 
zijn er juist problemen opgetreden? 
3. Is het huiswerk duidelijk en afgestemd op de leerstof? Hoe verloopt het maken ervan? 
4. Hoe verloopt de voorbereiding op proefwerken?   
5. Wat vond u /uw zoon/dochter leuke projecten/lessen/excursies? 
6. Wat vindt u/uw zoon/dochter positief aan de school? 
7. Heeft u of uw kind verbetervoorstellen? 
8. Het Praedinius is een Begaafdheidsprofielschool. Wat vindt u goede punten van het aanbod 
voor (hoog)begaafde leerlingen, in de lessen en daarbuiten? Heeft u tips op het gebied van 
onderwijs aan (hoog)begaafde leerlingen? 
9. De school wil graag één of tweemaal per jaar ervaringen uitwisselen met ouders over het 
onderwijs aan (hoog)begaafde leerlingen, in een klankbordgroep. Zou u aan zo’n 
klankbordgroep willen deelnemen?   
10. Zijn er andere opmerkingen die u belangrijk vindt? 

 

Vervanging 

De Ouderraad en schoolleiding stellen betrokkenheid en aanwezigheid bij de 
contactouderavonden zeer op prijs. Mocht de contactouder verhinderd zijn, is het fijn als er 
een vervanger komt.  


