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1 Onderzoeksvraag 
 
Dit onderzoek is uitgevoerd in opdracht van het Nordwin College in Leeuwarden. Hoofddoel 
van het onderzoek was om te komen tot een lijst met concrete ideeën voor praktische groene 
activiteiten die gebruikt kunnen worden om ouderbetrokkenheid op basisscholen te 
verbeteren. Om tot deze lijst te komen had het ParticiParent 2012-project twee 
doelstellingen: 
1) Onderzoeken welke factoren (zowel intern als extern) ouderbetrokkenheid beïnvloeden 
2) Onderzoeken welke groene activiteiten geschikt zijn binnen de context van de 

Heechterp-Schieringen buurt in Leeuwarden 
 
Hoofdvraag binnen dit onderzoek was: 

Welk type groene activiteiten biedt mogelijkheden tot ouderbetrokkenheid van ouders (met 
kinderen tussen 9 en 12 jaar oud) bij schoolactiviteiten in Heechterp-Schieringen? 

 
Om deze vraag te beantwoorden, hebben wij de volgende subvragen beantwoord: 
- Waarom vinden scholen ouderbetrokkenheid bij schoolactiviteiten belangrijk? 
- Wat zijn redenen voor ouders om betrokken te zijn bij schoolactiviteiten? 
- Wat zijn redenen voor ouders om niet betrokken te zijn bij schoolactiviteiten? 
- Welke groene activiteiten met ouders worden uitgevoerd op scholen buiten Leeuwarden? 
 
Het ParticiParent 2012-project is uitgevoerd door middel van een literatuuronderzoek en 
interviews met verschillende relevante partijen die aanwezig zijn in de buurt. De resultaten 
zijn verwerkt in een SWOT-analyse (Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats). Deze 
analyse vormt de basis voor de lijst met praktische ideeën die u in dit document kunt vinden. 

2 SWOT-analyse 
 
De onderzoeksresultaten zijn verwerkt in een SWOT-analyse die de sterke punten, zwakke 
punten, kansen en bedreigingen van het ParticiParent 2012-project samenvatten (zie Figuur 
1). 

2.1 Sterke punten 
Het literatuuronderzoek benadrukte het belang van een gevoel van veiligheid onder 
buurtbewoners, omdat dit beïnvloedt of buurtbewoners meedoen aan activiteiten. De 
interviews met buurtbewoners en -instanties lieten zien dat de meerderheid van de 
buurtbewoners zich veilig voelt in Heechterp-Schieringen.  

Heechterp-Schieringen is een buurt met een grote hoeveelheid groene ruimte, zowel 
in groene speelruimte voor kinderen als in buitensportruimte. Dit biedt veel mogelijkheden 
voor het organiseren van groene activiteiten in de buurt.  

Wanneer een organisatie meer mensen wil betrekken bij hun activiteiten, is het 
belangrijk om te luisteren naar de wensen en behoeftes van de doelgroep en deze in 
overweging te nemen. Sommige organisaties die actief zijn in Heechterp-Schieringen maken 
al gebruik van deze strategie: veel buurtactiviteiten zijn aangepast aan de vraag vanuit de 
buurtbewoners.  

Tot slot hebben wij gezien dat de pro-actieve aanpak van communicatie van het 
Frontlijnteam en het Meetingpoint erg succesvol zijn en goed werken om meer 
buurtbewoners naar activiteiten te trekken. Deze twee organisatie werken goed samen met 
elkaar en met de buurtbewoners. De communicatie-aanpak is gebaseerd op mond-op-mond 
reclame en op persoonlijke en verbale uitnodigingen.   
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2.2 Zwakke punten 
Ten eerste kwam uit het onderzoek naar voren dat er onvoldoende ouder-kind activiteiten 
worden georganiseerd in Heechterp-Schieringen. De activiteiten die wel georganiseerd 
worden zijn of gericht op volwassenen of op kinderen, maar er zijn weinig mogelijkheden 
voor ouders om iets samen met hun kind te ondernemen. 

Sociaal-economische problemen die zich achter de voordeur afspelen bleken één 
van de grootste hindernissen te zijn voor ouderbetrokkenheid. De persoonlijke problemen 
van ouders belemmeren hen om mee te doen aan schoolactiviteiten. 

Eenoudergezinnen of gezinnen waarin beide ouders werken hebben vanwege 
tijdsgebrek ook problemen om mee te doen aan activiteiten. Tijdsgebrek vormt ook een 
uitdaging voor de basisscholen, omdat zij weinig tijd hebben om activiteiten te organiseren 
en uit te voeren.  

Het literatuuronderzoek en de interviews met betrokkenen lieten blijken dat een 
gebrek aan kennis en vaardigheden een belangrijke factor is die ouderbetrokkenheid afremt. 
Ouders die denken dat zij te weinig vaardigheden of kennis hebben om aan een bepaalde 
activiteit mee te doen, gaan dit soort vaardigheden vaak vermijden. Als activiteiten extra 
vaardigheden vereisen, moeten scholen daarom zorgen voor duidelijke richtlijnen.  

Veel buurtorganisaties zijn afhankelijk van rijks- of gemeentesubsidies en hebben dus 
een gelimiteerd budget. Ook scholen hebben vaak te weinig financiële middelen om 
activiteiten te kunnen uitvoeren zonder hulp van ouders. Deze financiële afhankelijkheid van 

Figuur 1 
SWOT-analyse 
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derde partijen betekent dat de financiële kant van het ParticiParent 2012-project een zwak 
punt is.  

Effectieve communicatie is essentieel in een multiculturele buurt als Heechterp-
Schieringen. Veel buurtbewoners spreken geen goed Nederlands. De taalbarrière blijkt een 
belangrijk obstakel voor ouderbetrokkenheid, omdat ouders de aankondigingen van 
activiteiten niet kunnen lezen of verstaan. Ook gaven veel ouders aan dat zij niets wisten van 
activiteiten die in de buurt of op school werden georganiseerd. Deze 
communicatieproblemen worden niet alleen veroorzaakt door factoren vanuit de ouders: de 
basisscholen spelen hierin ook een rol. Sommige scholen staan niet open voor (te) veel 
ouderbetrokkenheid, omdat zij bang zijn dat ouders zich gaan bemoeien met wat er in de 
klas gebeurd. 

2.3 Kansen 
Uit de interviews bleek dat veel activiteiten een onverwachte nevenfunctie hadden: alle 
buurtactiviteiten zijn erg belangrijk om buurtbewoners en ouders met elkaar in contact te 
brengen en de sociale cohesie in de buurt te verbeteren. Hoewel de meeste activiteiten dit 
niet als specifiek doel hebben, halen ze mensen uit hun sociale isolement en zorgen dat er 
sterkere sociale netwerken ontstaan tussen deelnemers.  

Voedingsgerelateerde activiteiten bieden ook uitstekende kansen om toe te passen 
binnen het ParticiParent 2012-project. Voedingsrelateerde activiteiten bleken een van de 
meest belangrijke onderwerpen van gesprek te zijn tijdens de interviews, en veel partijen 
wezen ons op de populariteit van dit soort activiteiten. Onder voedingsrelateerde activiteiten 
verstaan wij niet alleen het bereiden en proeven van voedsel, maar ook activiteiten waarbij 
eten of koffie en thee geserveerd worden.  

Verbeterde ouderbetrokkenheid geeft ook de kans op verbeterde schoolprestaties 
van het kind. Ouders die betrokken zijn bij schoolactiviteiten helpen kinderen vaker bij hun 
huiswerk en weten ook beter hoe ze het kind moeten helpen.  

De interviews met ouders lieten zien dat veel ouders wel degelijk gemotiveerd zijn om 
mee te doen aan schoolactiviteiten. De wil en de interesse zijn dus aanwezig onder ouders, 
maar de groene activiteiten van ParticiParent 2012 moeten helpen om hen over de streep te 
trekken.  

Wij zien de bestaande samenwerking tussen de verschillende organisaties en 
instanties in de buurt als een kans wanneer deze samenwerking wordt uitgebreid. De 
organisaties kunnen financiële middelen, werknemers/vrijwilligers en ideeën delen om zo 
toekomstige activiteiten beter te kunnen organiseren.  

Het ParticiParent 2012-project biedt een mogelijkheid voor het Nordwin College om 
zichzelf te promoten onder basisschoolleerlingen en hun ouders. Door middel van de groene 
activiteiten zien kinderen het Nordwin College als een leuke school, terwijl ouders het 
Nordwin College als een potentiële toekomstige school voor hun kind gaan zien. De 
bekendheid van het Nordwin College onder zowel ouders als kinderen verbeterd als het 
Nordwin College de groene activiteiten organiseert.  

Alle verschillende culturen die aanwezig zijn in Heechterp-Schieringen kunnen dienen 
als een bron van inspiratie voor activiteiten. Het multiculturele karakter van de buurt kan nog 
meer dan nu worden gebruikt als inspiratie voor nieuwe activiteiten.  

Tot slot kunnen de groene activiteiten van ParticiParent 2012 ook verbonden worden 
aan gezondheidsbevordering. Veel groene activiteiten brengen mensen in beweging en 
voedingsgerelateerde activiteiten kunnen worden gebruikt om gezonde voeding te promoten.  

2.4 Bedreigingen 
De buurttuin van Heechterp-Schieringen vertegenwoordigt een belangrijk onderdeel van de 
groene activiteiten in de buurt, maar uit het onderzoek bleek dat er twijfels zijn over het 
voortbestaan van de buurttuin. Deze tuin is niet permanent, maar heeft alleen tijdelijke 
toestemming voor het gebruik van de grond. Het is daarom niet zeker hoelang de buurttuin 
kan doorgaan op de huidige locatie. 
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Bezuinigingen vormen een tweede bedreiging voor het ParticiParent 2012-project. Zoals al 
aangeven in paragraaf 2.2 zijn veel buurtinstanties en -organisaties afhankelijk van subsidies 
voor het organiseren van activiteiten. Sommige organisaties krijgen te maken met behoorlijke 
bezuinigingen in 2013. Dit betekent dat deelnemers aan activiteiten meer zelf moeten 
meebetalen, of dat sommige activiteiten niet langer kunnen doorgaan.  

De continuïteit van activiteiten wordt niet alleen bedreigd door bezuinigingen. Uit het 
onderzoek bleek dat veel activiteiten eenmalig zijn, waardoor er geen vaste groep van 
gemotiveerde deelnemers kan ontstaan. Het feit dat buurtbewoners van Heechterp-
Schieringen vaak verhuizen draagt ook niet aan bij aan de continuïteit van activiteiten.  

Hoewel de aanwezigheid van verschillende culturen in paragraaf 2.3 is beschreven 
als een kans, kan deze aanwezigheid ook een bedreiging vormen voor sommige activiteiten. 
Wanneer er conflicten tussen culturen ontstaan, beïnvloedt dit de activiteiten die in de buurt 
worden georganiseerd en de motivatie van mensen om aan deze activiteiten deel te nemen.  

Tot slot werd er tijdens verschillende interviews op gewezen dat de samenwerking 
tussen verschillende buurtorganisaties ook een hindernis kan zijn voor bepaalde activiteiten. 
Wanneer organisaties niet effectief samenwerken, worden er bijvoorbeeld activiteiten dubbel 
georganiseerd. Ook gaven sommige geïnterviewde partijen aan dat er te veel verschillende 
organisaties en instanties aan het werk zijn in de buurt en dat deze niet altijd met elkaar 
overleggen.  

3 Conclusie 
Op basis van de resultaten van het literatuuronderzoek, de interviews en de SWOT-analyse 
kunnen wij concluderen dat activiteiten niet noodzakelijk een groen karakter moeten hebben 
om bij te dragen aan meer ouderbetrokkenheid op basisscholen. De resultaten lieten zien dat 
het type activiteit niet direct invloed heeft op de mate waarin ouders betrokken zijn bij 
schoolactiviteiten. Andere factoren spelen hierbij een veel grotere rol. Een belangrijke factor 
die van invloed is op ouderbetrokkenheid is de mate waarin ouders zich welkom voelen op 
school. Scholen moeten een open sfeer hebben en zich flexibel opstellen met betrekking tot 
het organiseren van activiteiten waarbij ouders betrokken zijn.  

Scholen moeten zich ook meer inspannen om de communicatie met ouders beter te 
laten verlopen. Het is essentieel dat ouders goed op de hoogte worden gehouden van de 
activiteiten die op school plaatsvinden. Een gebrek aan communicatie houdt ouders weg van 
school en van schoolactiviteiten. Bovendien moeten scholen beter luisteren naar ouders met 
klachten en ideeën voor activiteiten. Als scholen de wensen van ouders negeren, denken 
ouders namelijk dat zij niet serieus worden genomen.  

Ook bleek uit het onderzoek dat ouders eerder deelnemen aan activiteiten die direct 
aan hun eigen kind gekoppeld zijn, in plaats van aan activiteiten die met meer algemene 
schoolzaken te maken hebben. Tot slot moeten de scholen zorgen dat ouders daadwerkelijk 
in staat zijn om activiteiten uit te voeren, zelfs wanneer de ouders weinig kennis of 
vaardigheden hebben. Als een ouder geen groene vingers heeft bijvoorbeeld, dan zou de 
school deze ouder een duidelijke handleiding moeten geven zodat de ouder zich zeker voelt 
over deelname in schooltuinactiviteiten.  
 
Het onderzoek heeft ook onderzocht welke factoren de deelname aan activiteiten 
belemmeren. Ouders blijken vooral problemen te hebben om tijd te maken voor deelname 
aan schoolactiviteiten: ze werken of hebben andere persoonlijke redenen waarom er geen 
tijd is. Culturele verschillen hebben ook invloed op ouderbetrokkenheid, bijvoorbeeld 
wanneer er conflicten tussen culturen of problemen met pesten zijn. Scholen moeten zich 
bewust zijn van dit soort factoren wanneer zij activiteiten organiseren. Voedingsgerelateerde 
activiteiten zijn een voorbeeld van een type activiteit die de mogelijkheid biedt om ouders van 
allerlei achtergronden erbij te betrekken.  

Heechterp-Schieringen is een buurt met socio-economische problemen. Dit feit kwam 
tijdens het onderzoek vaak naar boven. Ondanks de problemen in de buurt liet het 
onderzoek ook zien dat veel buurtbewoners de buurt als veilig en fijn ervaren. De sfeer in de 
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buurt lijkt dus geen obstakel voor ouderbetrokkenheid te zijn. Uit de interviews bleek 
bovendien dat het lage inkomen van veel ouders geen reden vormt om niet deel te nemen 
aan activiteiten. De krappe financiën van basisscholen beperken daarentegen wel in sterke 
mate de mogelijkheden om activiteiten te organiseren.   
 
Samenwerking tussen de verschillende buurtorganisaties en -instanties is daarom belangrijk. 
Wij zien zulke samenwerking zelfs als essentieel voor het organiseren van activiteiten in de 
toekomst. Heechterp-Schieringen heeft verschillende sterke punten, zoals een grote 
hoeveelheid groen, veel sportfaciliteiten en buurtbewoners van verschillende culturen met 
verschillende kennis en vaardigheden. De verschillende partijen die actief zijn in de buurt 
moeten daarom kijken wat ze elkaar kunnen bieden en wat ze van elkaar kunnen leren. Door 
samen te werken kan de financiële druk op de partijen afnemen. Wellicht zou deelname aan 
activiteiten dan ook toenemen, wanneer mensen beseffen dat zij kunnen profiteren van de 
nieuwe samenwerkingsverbanden.  

Het onderzoek concludeert dat het vooral belangrijk is om schoolactiviteiten te 
integreren met andere buurtactiviteiten. Schoolactiviteiten moeten niet alleen door de school 
zelf worden georganiseerd, maar in samenwerking met verschillende partijen in de buurt. Op 
die manier zou ook de kans op ouderbetrokkenheid kunnen vergroten, omdat ouders wellicht 
al gewend zijn om deel te nemen aan activiteiten die door één van de organisatiepartners 
worden georganiseerd. Tijdens soort activiteiten die door meerdere partijen worden 
georganiseerd, kunnen ouders ook kennismaken met nieuwe instanties en organisaties. 
 
Op basis van deze conclusies hebben wij een aantal ideeën voor belangrijke partijen 
geformuleerd, die u hieronder kunt lezen.  

4 Praktische ideeën  
 

Ideeën voor het Nordwin College 

 Bezoek aan de dieren: een activiteit voor basisschoolleerlingen uit de jongste groepen 
(groep 1 tot 3). De leerlingen brengen een bezoek aan het dierenschuurtje van het 
Nordwin College en krijgen uitleg over wat de dieren eten, hoe ze leven en hoe je ze 
moet verzorgen. 

 Geen sportactiviteiten: aangezien er al zoveel 
sportactiviteiten worden georganiseerd voor bewoners 
van Heechterp-Schieringen, is het beter om te richten op 
natuurrecreatie-activiteiten, voedingsgerelateerde 
activiteiten en activiteiten rondom tuinieren. 

 Activiteiten voor alle leeftijden: organiseer activiteiten 
voor basisschoolleerlingen uit alle groepen, niet alleen 
voor de hoogste groepen. 

 Knip activiteiten op in meer maar kortere activiteiten. Bijvoorbeeld: niet 3 keer per 
maand  een hele dag aan activiteiten, maar 8 keer per maand een activiteit van een 
uurtje. Hierdoor krijgen activiteiten een grotere continuïteit. Wanneer activiteiten vaker 
worden gedaan, wordt de kans op een sterkere band tussen bassischolen, kinderen en 
ouders ook groter. 

 Spreid activiteiten uit over een langere periode: probeer niet alle activiteiten binnen 
een maand uit te voeren, maar spreid ze uit over meerdere maanden. Ouders krijgen dan 
een beter beeld van waar hun kind precies mee bezig is. Ook is het makkelijker voor 
ouders om aanwezig te zijn tijdens een activiteit wanneer er meerdere data zijn waarop 
zij kunnen deelnemen. 
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 Informeer ouders en basisscholen ruim van te voren: informeer ouders een scholen 
ten minste een paar weken voor de start van het project, zodat ze tijd hebben om zich 
voor te bereiden en het project op school of thuis te bespreken. 

 Deel informatie uit over het Nordwin College tijdens activiteiten: geef kinderen een 
sticker of folder van het Nordwin College om mee naar huis te nemen. Hoe meer 
informatie wordt verspreid, hoe groter de kans dat nieuwe ouders deelnemen aan de 
activiteiten. De kans wordt zo ook groter dat ouders enthousiast worden over het Nordwin 
College als mogelijke middelbare school voor hun kind. 

 
Ideeën voor activiteiten 

 Fotowedstrijd: laat een aantal mooie natuurfoto’s zien aan de basisschoolleerlingen en 
bespreek wat zij mooi vinden aan de foto’s. Daarna kunnen de kinderen tijdens een 
wandeling zelf foto’s maken. Ouders kunnen meedoen door hun kind te helpen met het 
maken van foto’s of door de foto-expositie te bezoeken die naderhand georganiseerd 
wordt.  

 Kinderen leiden hun ouders rond: in de schooltuin kunnen kinderen hun ouders of 
grootouders rondleiden tijdens een speciale kijkavond om te laten zien wat zij in hun 
tuintje hebben staan. 

 Speurtocht: laat kinderen samen met hun ouders op speurtocht gaan, bijvoorbeeld door 
de schooltuin of over het schoolplein. 

 Kinderen interviewen ouders/grootouders: laat kinderen hun familieleden interviewen 
over hun ervaringen met tuinieren of kennis van de natuur. 

 Culturele avond: organiseer een kook- en eetfeest met 
gerechten van verschillende culturen en nodig alle ouders uit. 

 Survivalactiviteit: organiseer een survivalactiviteit voor de 
oudere groepen (groep 7 en 8) en nodig ouders uit om te kijken 
of te begeleiden. 

 Op ontdekkingstocht: maak een wandeling met de leerlingen 
en laat ze de natuur bestuderen met behulp van 
vergrootglazen, pincetten, tandenstokers en wattenstaafjes. 
Maak een lijst van alle dingen die de leerlingen vinden en 
bespreek ze later op school. Ouders kunnen deze activiteit begeleiden. 

 Bezoek een slootje: ga op ontdekkingstocht langs slootjes en vijvers om de dieren en 
planten aan de oever te bestuderen. Ouders zijn nodig om deze activiteit te begeleiden.  

 Vorm een levende piramide: kinderen vormen een levende piramide door op elkaar te 
klimmen. Het doel is om de voedselketen uit te leggen: wat gebeurt er als 1 persoon de 
piramide verlaat? Ouders kunnen ook deel uit maken van de piramide of kunnen kijken. 

 Gebruik alle zintuigen: elk zintuig kan gebruikt worden in een spel: 
1) Ogen: Laat kinderen met verrekijkers kijken (het liefst vanaf een hoge plek) en speel 

‘Ik zie, ik zie wat jij niet ziet’. 
2) Neus: Laat kinderen of ouders geblinddoekt verschillende soorten eten of planten 

ruiken. Kunnen ze raden wat het is? 

3) Oren: Blinddoek een leerling of ouder en laat de anderen proberen om zachtjes naar 
de leerling toe te sluipen zonder dat die het hoort. 

4) Voelen: Laat een geblinddoekte leerling of ouder verschillende dingen voelen en 
raden wat het is. 

5) Proeven: laat kinderen verschillende dingen proeven. 
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Ideeën voor een schooltuin 

 Volledige betrokkenheid bij schooltuin: wijs een groep van Nordwin College-
studenten aan om de basisschool te helpen bij hun schooltuin. Verander deze groep niet, 
maar laat steeds dezelfde groep studenten helpen. Hierdoor is het waarschijnlijker dat de 
studenten en basisschoolleerlingen een band opbouwen.  

 Bied workshops en lezingen over tuinieren aan: sommige leraren en ouders hebben 
onvoldoende kennis over tuinieren.  

 Goede voorbereiding, inclusief tuingereedschap: leer Nordwin College-studenten hoe 
zij hun kennis kunnen overdragen op basisschoolleerlingen en hoe zij er voor kunnen 
zorgen dat er veilig met het tuingereedschap wordt omgegaan. 

Ideeën voor basisscholen 

 Een open sfeer en een gevoel van welkom: een vriendelijke, 
positieve en open sfeer en een staf die ouders welkom heet op 
school zijn essentieel voor ouderbetrokkenheid. Vooral tijdens het 
eerste contact tussen ouder en school is het belangrijk om 
aandacht te besteden aan kleine details, zoals een glimlach of 
vriendelijk gebaar. Ouders waarderen het ook als er gratis koffie 
en thee aanwezig zijn op school.  

 Luister naar de wensen en behoeftes van ouders: laat deze 
meewegen in belangrijke beslissingen. Wanneer de school een 
belangrijke beslissing maakt, moeten ouders de kans krijgen om 
hun mening te laten horen. 

 Geef leerlingen iets mee naar huis: een huiswerkopdracht gerelateerd aan de activiteit 
of iets van de activiteit zelf (bijv. een tekening of een zelfgemaakt hapje). 

 Flexibele roostering van activiteiten: sommige ouders werken en hebben het druk. 
Maak gebruik van intekenlijst waarop ouders kunnen aangeven aan welke activiteit ze 
wanneer kunnen bijdragen. Plan activiteiten op tijden en dagen die goed uitkomen voor 
ouders. Activiteiten in de avond kunnen vlak na het avondeten worden gepland, zodat 
ouders daarna eventueel nog andere dingen kunnen doen. Scholen moeten ook 
aandacht hebben voor de mogelijkheden van eenoudergezinnen en van gezinnen waarin 
beide ouders een fulltimebaan hebben. Vanwege het tijdsgebrek van veel ouders worden 
scholen geadviseerd om vergaderingen en activiteiten ver van tevoren te roosteren. Veel 
ouders moeten vrij nemen van hun werk om aanwezig te zijn bij activiteiten. Daarom 
waarderen ouders het als de school het hen makkelijker maakt met een flexibele 
roostering, oppasmogelijkheden op school voor jongere kinderen en vervoer.  

 Ouders zijn geïnteresseerd in activiteiten waarbij ze hun kennis en ervaring 
kunnen gebruiken 

 Informeer ALLE ouders over schoolactiviteiten: in veel gevallen zijn ouders niet 
betrokken omdat ze simpelweg niet genoeg informatie hebben gekregen over de 
schoolactiviteiten, of omdat de informatie ontoegankelijk was of moeilijk te begrijpen. 

 Gebruik informele communicatiemethodes: ouders geven de voorkeur aan informele 
communicatie. Wanneer je met ouders moet praten, begin dan niet meteen met het 
gespreksonderwerp, maar stel een ouder eerst een aantal persoonlijke vragen. 

 Gebruik persoonlijke uitnodigingen: nodig ouders waar mogelijk uit door hen 
persoonlijk te benaderen. Telefonische uitnodigingen of geschreven persoonlijke 
uitnodigingen worden ook gewaardeerd. Bezorg geen geschreven uitnodigingen via de 
leerling.  
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 Consistente communicatie: plan van tevoren wanneer er contact moet worden 
opgenomen met de ouders en let erop dat er geen gat valt in de communicatie. 

 Weinig emailcontact: de meeste ouders waarderen het niet als er te veel emailcontact 
is 

 Schoolkrant: de schoolkrant dient om ouders op de hoogte te houden van alle 
schoolactiviteiten. Maak gebruik van veel plaatjes en foto’s.  

 Werkblad per activiteit: geef deelnemende ouders een duidelijke werkblad voor de 
activiteit. Bied dit werkblad ook digitaal aan, zodat ouders zich al van tevoren kunnen 
voorbereiden. 

 Wees simpel: zorg dat werkbladen en andere informatie simpel is: gebruik veel plaatjes 
en leg de informatie ook nog persoonlijk uit voor de activiteit begint. Dit is vooral 
belangrijk voor ouders met taalproblemen.  

 Neem groene activiteiten op in het curriculum: dit kan op twee manieren. De groene 
activiteiten kunnen worden verbonden aan bestaande lessen (rekenen, biologie, 
aardrijkskunde). Het groene activiteitenprogramma kan ook worden opgenomen in het 
officiële jaarplan van de school.  

 
Ideeën voor activiteiten 

 Informatieavond aan het begin van het schooljaar: ouders kunnen worden 
geïnformeerd over welke activiteiten de school organiseert en worden uitgenodigd om 
deel te nemen. 

 Workshop ‘Hoe werk ik samen met kinderen’: sommige ouders vinden het lastig om 
met een groepje kinderen te werken of zijn bang dat ze de kinderen niet onder controle 
kunnen houden. Geef een korte workshop om aan ouders uit te leggen hoe ze met 
kinderen kunnen omgaan en wat ze moeten doen als de kinderen zich niet gedragen. 

 Verzorgen van planten tijdens de zomervakantie: laat de kinderen een schoolplant 
mee naar huis nemen tijdens de zomervakantie om er samen met hun familie voor te 
zorgen. Wanneer de kinderen de plant terugbrengen aan het einde van de vakantie, 
krijgen ze een ‘plantverzorgersdiploma’. 

 Geef een plant cadeau: wanneer de zomervakantie begint en er 
niemand is om voor de schoolplanten te zorgen, kunnen kinderen 
hun plant cadeau geven. Ook kan de hele klas op bezoek gaan in 
een verzorgingstehuis om de planten daar aan bewoners te geven. 

 Opa-en-oma-ochtend: organiseer een ochtend waarop opa’s  en 
oma’s naar school mogen komen. Grootouders hebben misschien 
meer tijd om mee te helpen met schoolactiviteiten en kunnen op 
deze ochtend betrokken worden bij de basisschool van hun 
kleinkind. 

 Huisdier in de klas (bijv. een konijn): ouders kunnen bijdragen 
door voedsel of geld te doneren voor de verzorging van het dier.  

 

Ideeën voor een schooltuin 

 Begin klein: vraag ouders om kleine bijdragen, zoals zaadjes of groente-afval voor 
compost 

 Verschillende culturen in de schooltuin: verbind de schooltuin met de verschillende 
culturen van de leerlingen en hun ouders, bijvoorbeeld door kruiden te groeien uit 
verschillende landen (zoals munt of koriander) en door een internationaal gerecht te 
bereiden met de groenten uit de tuin. 
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 Neem de schooltuin op in het officiële curriculum: dit geeft leraren de kans om meer 
tijd te besteden aan het voorbereiden van schooltuinactiviteiten. 

 Volledige betrokkenheid bij schooltuin: wijs één of twee leraren aan die de 
verantwoordelijkheid krijgen over de schooltuin (in plaats van deze verantwoordelijkheid 
te verdelen onder meerdere leraren). Op deze manier krijgen de verantwoordelijke 
leraren beter de kans om hun kennis over tuinieren te vergroten. De verantwoordelijke 
leraren dienen als een vast aanspreekpunt voor ouders, waardoor het makkelijker wordt 
om ouders te betrekken. 

 Accepteer verschillen tussen leraren: sommige leraren houden van tuinieren, anderen 
niet. Sommige leraren houden ervan om samen te werken met ouders, anderen niet. 
Accepteer de voorkeur van de leraren: een schooltuin heeft enthousiaste en toegewijde 
mensen nodig. 

 Kennis van tuinieren is niet nodig: niet alle ouders of leraren die meewerken in de 
schooltuin moeten kennis hebben van tuinieren. De nodige kennis kan ook komen vanuit 
een derde organisatie. In Leeuwarden zou het Nordwin College deze rol kunnen  
vervullen. 

 Wees flexibel: wees niet bang om fouten te maken.  

 Ouder-kindratio: de leeftijd van de leerlingen bepaalt hoeveel kinderen er door 1 ouder 
kunnen worden begeleid. Bijvoorbeeld, in groep 2 is er 1 ouder nodig per 4 kinderen, 
terwijl groep 5 het met 1 ouder per 9 kinderen genoeg is.  

Ideeën voor ouders 

 Actieve deelname aan vergaderingen: ga regelmatig naar schoolvergaderingen. De 
school vertelt je daar hoe jouw kind het op school doet en welke schoolactiviteiten 
gaande zijn. Ook is het een plek om andere ouders en leraren te ontmoeten. 

 Loop de school en het klaslokaal binnen: terwijl je wacht totdat je kind uit de klas 
komt, kun je ook de school of het klaslokaal binnenlopen om te zien wat jouw kind aan 
het doen is. Zelfs als de deur niet open lijkt te zijn, hoef je niet te wachten op een 
uitnodiging maar kun je zelf besluiten naar binnen te lopen. 

 Gebruik jouw vaardigheden: je hoeft niet overal alles van te weten of aan alles mee te 
doen: doe mee aan de activiteiten waar je jouw kennis of vaardigheden goed kunt 
gebruiken. 

 Jouw mening telt: voel je vrij om vragen te stellen of ideeën te delen met de school. De 
school wil ook dat het contact tussen jou en de school goed verloopt. De leraren zijn 
geïnteresseerd in jouw mening en ideeën.  

 
Ideeën voor activiteiten 

 Adopteer een plant: zorgen samen met de hele familie een aantal weken lang voor een 
plantje. Na een paar weken kan jouw kind de plant meenemen naar school: welke gezin 
heeft de mooiste of grootste plant?  

 Maak gebruik van wat jouw kind mee naar huis brengt: als jouw kind thuiskomt met 
een tekening, een groente uit de schooltuin of een zelfgemaakt hapje na een 
schoolactiviteit, leg dit dan niet aan de kant. Bespreek het of gebruik het thuis. Hang 
tekeningen op aan de muur of gebruik de groente in het avondeten.  

 Afvalloze lunch: geef je kind een lunch mee zonder snoeppapiertjes. Stop het in een 
boterhamdoos in plaats van plastic boterhamzakjes. Op deze manier wordt zorg voor het 
milieu een deel van het dagelijks leven. 



 
 

10 

Ideeën voor financiering 

 NL-Doet: schrijf jouw groene activiteit in voor NL-Doet, de nationale vrijwilligersdag. 
Meedoen aan deze dag zorgt ervoor dat je meer vrijwilligers krijgt en dat je een subsidie 
krijgt voor jouw activiteit (maximaal €500,-) 

 Programma’s over gezonde voeding: er bestaan veel programma’s (vanuit de overheid 
en bedrijven) voor onderwijs over gezonde voeding op basisscholen. Door jouw activiteit 
te verbinden aan zo’n programma, kun je subsidie krijgen. 

 Lokale centra voor milieu- en natuureducatie: veel gemeentes hebben lokale 
organisaties die zich bezighouden met milieu- en natuureducatie. Samenwerking met die 
organisaties levert kennis en hulp op voor jouw groene activiteit. 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 


