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Ouders & Onderwijs is de landelijke organisatie voor alle ouders van schoolgaande kinderen. 

Ouders & Onderwijs biedt een informatiepunt voor ouders met vragen over het onderwijs en de 

school van hun kind. Op www.oudersonderwijs.nl vinden ouders veel informatie over het basis- en 

voortgezet onderwijs, antwoorden op hun vragen, het laatste nieuws over onderwijs en berichten 

van andere ouders. Daarnaast kunnen ouders terecht voor informatie via het telefoonnummer 0800-

5010 en per e-mail via vraag@oudersonderwijs.nl. De signalen, vragen en ervaringen van ouders 

zijn belangrijke input voor de behartiging van de belangen van ouders van schoolgaande kinderen. 

 

Ouders & Onderwijs 

 

 

Thema’s november 2016 

Communicatie met de leerkacht 

Communicatie tussen de leerkracht en ouders is niet altijd vanzelfsprekend. Ouders vinden het soms 

moeilijk om te gaan met vragen en klachten rondom een leerkracht. Vragen van ouders gaan vooral 

over het functioneren van een leerkracht en over de manier waarop de leerkracht leerlingen 

behandelt. 

 

Vrijstelling van de leerplicht 

Ouders stellen regelmatig vragen over vrijstelling van de leerplicht. Soms gaat het dan om 

kortdurende vrijstellingen voor een bruiloft in het buitenland of een religieuze feestdag. Daarnaast 

ontstaan veel vragen over de mogelijkheid om langdurige afspraken te maken over (gedeeltelijke) 

vrijstelling van de leerplicht. De ruimte die leerlingen met een specifiek talent krijgen is erg 

afhankelijk van de school. Ook gaan scholen erg verschillend om met een ziekte die het geregeld 

bezoek aan de school belemmert. Tot slot roept ook de kwalificatieplicht voor specifieke groepen 

leerlingen vragen op. Het is voor ouders onduidelijk wat hun rechten zijn en wie uiteindelijk beslist 

over de toekenning. 

 

Bewegingsonderwijs 

Rond bewegingsonderwijs spelen uiteenlopende vragen. Ouders stellen vragen over het aantal uren 

bewegingsonderwijs en over de regels en verantwoordelijkheden rondom het vervoer van en naar de 

les. Daarnaast lopen ouders soms tegen praktische problemen op rondom de inrichting van het 

bewegingsonderwijs. Tot slot krijgt Ouders & Onderwijs ook vragen van ouders van wie de kinderen 

vanwege een aandoening niet kunnen deelnemen aan het bewegingsonderwijs, of die juist buiten 

schooltijd veel tijd aan sport besteden en vrijstelling voor de lestijd willen aanvragen. 

 

Het Informatiepunt Ouders & Onderwijs in november 2016 in cijfers   

 Aantal vragen: 821 vragen (672 per telefoon en 149 per email) 

 www.oudersonderwijs.nl: 17.903 bezoeken, 33.733 paginaweergaves 

T 030-3060800 

E informatie@oudersonderwijs.nl 

W www.oudersonderwijs.nl 

http://www.oudersonderwijs.nl/
mailto:vraag@oudersonderwijs.nl
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mailto:informatie@oudersonderwijs.nl
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Vragen en signalen per thema 
 

Communicatie met de leerkracht 

 

 Een leerkracht in het basisonderwijs heeft een vader de klas uitgezet bij het brengen van zijn 

kind, nadat hij gevraagd had waar het geplande gesprek tussen leerkracht en ouders over zou 

gaan. Ze gebruikte daarbij dusdanig verbaal geweld in het bijzijn van de leerlingen dat het kind 

van de ouder in huilen uitbarste. De communicatie verloopt al langere tijd moeizaam. Ouders 

hebben moeite met de maatregelen van de leerkracht in de klas. De ouder is geadviseerd om 

het gesprek met de directrice aan te gaan en het signaal ook neer te leggen bij de 

medezeggenschapsraad. Daarnaast is gewezen op de klachtenregeling van de school. 

 Een leerkracht zit in een verbetertraject, vanwege de achterstanden die leerlingen opgelopen 

hebben toen zij voor de klas stond. Dit schooljaar heeft dezelfde klas deze leerkracht opnieuw. 

School zegt niets te kunnen betekenen voor ouders. De ouder is geadviseerd om samen met 

andere ouders het gesprek met school en eventueel het schoolbestuur aan te gaan en rond de 

vorderingen van de leerlingen een vinger aan de pols te houden.  

 Twee leerlingen in een klas op het middelbaar onderwijs mogen alleen nog de les in als ze niet 

meer dan twee vragen stellen. De rest van de vragen mogen per mail, maar de leerkracht zegt 

zich niet verplicht te voelen om deze vragen dan te beantwoorden. De leerling heeft de 

leerkracht hierop aangesproken en mag daarop de les niet meer in. De directeur zegt niet te 

kunnen helpen. De ouder is geadviseerd om met de directeur in gesprek te gaan en eventueel 

de vertrouwenspersoon te betrekken. 

 Een ouder heeft rondom de begeleiding van haar kind afspraken gemaakt met de leerkracht. De 

leerkracht komt deze afspraken volgens ouders niet na. Nu vraagt de ouder zich af of het 

verplicht is dat een leerkracht van een oudergesprek een verslag maakt. De ouder is 

geïnformeerd dat hiertoe geen verplichting bestaat, maar dat het wel raadzaam is om afspraken 

vast te leggen. De ouder kan hiertoe ook zelf het initiatief nemen. De ouder is geadviseerd om 

nogmaals met de leerkracht in gesprek te gaan en de afspraken samen helder vast te leggen. 

 Leerkracht en directeur zien problemen bij een leerling, maar ouders zijn van mening dat het 

probleem ligt in de bekwaamheid van de leerkracht. Ouders willen weten waar leerkrachten aan 

moeten voldoen. De ouder is verwezen naar de CAO en functiebeschrijvingen en is daarnaast 

geïnformeerd dat ouders geen rol spelen in de beoordeling van het functioneren van een 

leerkracht. De zorgen over de onderwijskwaliteit kunnen wel bij de medezeggenschapsraad 

worden neergelegd en het gesprek met de directeur en leerkracht is geadviseerd. 

 Een ouder wil weten hoe deze kan controleren of een leerkracht bevoegd is om voor een 

bepaalde klas les te mogen geven. De ouder is geïnformeerd dat de school verantwoordelijk is 

voor de kwaliteit van de leerkracht. Twijfels rondom het functioneren kunnen met de school 

worden besproken. Daarnaast is de ouder gewezen op het in ontwikkeling zijnde lerarenregister. 

 Een leerling is geblesseerd aan zijn arm en kan daardoor niet schrijven. Alleen voor het vak 

wiskunde mag hij geen toets maken op de laptop. De leerkracht heeft op het laatste moment 

besloten de toets daarom mondeling af te nemen. De leerling was daar niet op voorbereid en 

scoorde slecht. De toets werd ten overstaan van de rest van de klas afgenomen. De ouder is 

geïnformeerd dat de mondelinge afname een redelijk alternatief is, maar dat de condities vooraf 

onduidelijk waren voor de leerling. De ouder is geadviseerd met de afdelingsleider in gesprek te 

gaan om samen tot een oplossing te komen. 

 Een leerling op de basisschool gooide zijn banaan in de prullenbak, omdat hij hem niet lekker 

vond. De leerkracht haalde de banaan uit de prullenbak en dwong de leerling deze op te eten. 

Ouders vinden dit onverantwoord. De ouder is geadviseerd om om een gesprek met deze 

leerkracht te vragen en het voorval te bespreken. 
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Vrijstelling van de leerplicht 

 

 Een DAMU-leerling van 16 jaar studeert viool aan het conservatorium. Hij speelt solo in een 

orkest en dat vraag veel studie-tijd. De ouder wil weten of de leerling staatsexamen kan doen, of 

IVIO onderwijs kan volgen. De ouder is geïnformeerd dat het voortgezet onderwijs 

mogelijkheden heeft om maatwerk te bieden, maar dat dit in samenspraak met de school 

georganiseerd moet worden. De leerplicht en de kwalificatieplicht zijn toegelicht. Er is 

geadviseerd om contact op te nemen met de coördinator DAMU leerlingen op het 

conservatorium om te helpen in het contact met de middelbare school. 

 Een gezin gaat voor drie maanden naar de VS in verband met het werk van de ouders. De twee 

kinderen zitten in groep 4 en 7. Edufax en de Wereldschool geven aan geen onderwijs te 

kunnen regelen voor een periode korter dan 6 maanden. Ook internationale scholen willen de 

kinderen niet aannemen. Inschrijven op een school in het buitenland lukt niet in verband met 

verzekeringen. De weekendschool in de VS wil wel meewerken, zodat de kinderen elke 

zaterdag naar school kunnen. Ook de Nederlandse school wil graag meewerken en de kinderen 

onderwijs op afstand bieden, inclusief toetsen. De leerplichtambtenaar gaat echter niet akkoord 

met deze afspraak. De ouder is geïnformeerd dat de leerplichtambtenaar mogelijkheden heeft 

om deze constructie toe te staan. Er is geadviseerd om de leerplichtambtenaar te vragen 

ruggespraak te plegen met Ingrado. 

 Een 17 jarige leerling met syndroom van Down wil niet meer naar school. Dit leidt thuis tot veel 

spanningen. De ouder wil weten hoe met deze situatie om te gaan. De ouder is geïnformeerd 

dat de leerling niet meer naar school hoeft. Er is geen sprake van kwalificatieplicht vanwege het 

uitstroomprofiel van de leerling op het voortgezet speciaal onderwijs 

 Een ouder wil in verband met de bruiloft van haar zus in Sri Lanka een vrijstelling voor haar 

dochter van 7 jaar aanvragen. De school wil hier niet aan meewerken. De ouder is geadviseerd 

om contact op te nemen met de leerplichtambtenaar. De school mag toestemming verlenen, 

maar is hiertoe niet verplicht, zo hebben we toegelicht. 

 Een leerling op de middelbare school heeft de mogelijkheid om een talentklas in een verder weg 

gelegen stad te volgen. Daarvoor zou zij dan elke week één middag vrij moeten hebben van de 

reguliere school. Deze wil hier geen toestemming voor verlenen, ondanks de goede cijfers van 

de leerling. De leerplichtambtenaar verwijst desgevraagd naar de bevoegdheid van de school. 

De ouder is geadviseerd om een formele schriftelijke aanvraag te doen bij het schoolbestuur. De 

school mag toestemming verlenen, maar is hiertoe niet verplicht, zo hebben we toegelicht. 

 Een ouder geeft reeds vroeg in het schooljaar aan voor de week voorafgaand aan de 

zomervakantie verlof aanvragen. De ouder is geïnformeerd dat verlof alleen onder bepaalde 

voorwaarden mag worden toegekend door de school en dat de school hierover beslist. Er is 

geadviseerd om de aanvraag nu alvast schriftelijk in te dienen.  

 Een leerling van 17 verlaat zonder diploma de middelbare school. Zij wil graag via het LOI een 

diploma halen. De ouder is geïnformeerd dat een kwalificatieplichtige leerling voltijds 

dagonderwijs moet volgen, ook na de zestiende verjaardag. 

 Een leerling met een vmbo-kader diploma heeft een baan aangeboden gekregen. Hij is bijna 18 

jaar en zit op een mbo-opleiding. De leerling is erg enthousiast over het baanaanbod en wil zijn 

opleiding nu niet meer afmaken. De bellende ouder is geïnformeerd dat zijn kind nog 

kwalificatieplichtig is en daarom naar school moet. De ouder is geadviseerd contact op te 

nemen met de leerplichtambtenaar om te bespreken wat eventueel de mogelijkheden zijn. 

 Een leerling van 16 jaar is DJ op grote evenementen. Vanwege de avondoptredens zou de 

leerling graag later beginnen met lessen op de volgende schooldag. De school stemt in met het 

voorstel om ontheffing aan te vragen bij de leerplichtambtenaar, maar vraagt een document van 

de arbeidsinspectie. De ouder is geïnformeerd dat deze voor de ontheffing niet noodzakelijk is, 

maar dat de leerling hier wel over hoort te beschikken vanwege het werk dat hij verricht.
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Bewegingsonderwijs 

 

 Op een basisschool is ervoor gekozen om in plaats van twee keer per week nog maar 1 uur 

gym te bieden, met als arugment dat er zo een diverser aanbod georganiseerd kan worden 

tijdens de gymles. Alle groepen zijn samengevoegd in twee gymgroepen: onderbouw en 

bovenbouw. De gymles vindt voortaan in een sporthal plaats, niet meer op school. Daarnaast is 

de gymles verplaatst naar het einde van de middag, zodat ouders hun kind bij de sporthal 

kunnen ophalen na schooltijd. Voor ouders met kinderen in zowel de onderbouw als de 

bovenbouw zorgt dit voor problemen. Zij kunnen immers niet op twee plekken tegelijk zijn om 

hun kinderen op te halen. Daarnaast levert het ook voor de buitenschoolse opvang problemen 

op. De school biedt hiervoor geen oplossing. De school wil niet met de ons bellende ouder in 

gesprek. De ouder is verwezen naar de medezeggenschapsraad van de school en geadviseerd 

om samen met andere ouders op te trekken in de communicatie met de school. 

 De ouder van een leerling met cerebrale parese vraagt of het mogelijk is om een ontheffing te 

krijgen voor het examenvak lichamelijke opvoeding. De leerling geeft aan dat hij hier niet aan 

kan deelnemen. De ouder is geïnformeerd dat het soms mogelijk is om een vrijstelling te krijgen, 

en dat het vak dan vervangen moet worden door een even zwaar vervangend vak. Een verzoek 

daartoe verloopt via de school. Een andere mogelijkheid is een andere invulling van het vak 

lichamelijke opvoeding af te spreken. 

 Een leerling in groep 5 tennist op hoog niveau en speelt veel buitenlandse toernooien. Alle 

ruimte buiten onderwijstijd wordt al benut voor trainingen, maar dat biedt onvoldoende ruimte 

voor de uitoefening van de sport. De ouder heeft school verzocht om tijdens gymles te kunnen 

trainen, maar de school geeft aan daar wettelijk gezien niet mee akkoord te mogen gaan. De 

ouder is geïnformeerd dat de school mogelijkheden heeft om samen tot afspraken te komen. De 

ouder is geadviseerd nogmaals met de school in gesprek te gaan en contact op te nemen met 

stichting LOOT om te kijken wat deze wellicht voor deze basisschoolleerling kan betekenen. 

 Een leerling van 5 jaar wordt door school verplicht om na de gymles te douchen. De ouder 

vraagt of de school douchen verplicht mag stellen. De ouder is geïnformeerd dat de school dit 

inderdaad mag, mits de leerling ondergoed aan mag houden. De ouder is verwezen naar de 

medezeggenschapsraad om het onderwerp collectief bespreekbaar te maken. 

 Een leerling heeft in 4 en 5 vwo een vrijstelling voor de gymlessen gehad vanwege blessures 

door een ongeluk. In het examenjaar moet zij alsnog meedoen, omdat zij volgens de school 

anders geen diploma kan krijgen. De school gaat niet akkoord met het verzoek een alternatief 

aanbod te bieden. De ouder is geïnformeerd dat een formeel verzoek tot vrijstelling of 

aanpassing van het examenvak gedaan kan worden bij de examencommissie van de school. 

Op basis van het inrichtingsbesluit WVO mag de school hieraan tegemoetkomen. 

 De ouder van een DAMU leerling vraagt zich af of zij aanwezig moet zijn bij de gymlessen, of 

dat zij een vrijstelling kan krijgen voor het onderdeel lichamelijke opvoeding. De ouder is 

geïnformeerd dat de leerling geen vrijstelling kan krijgen voor het examen. In samenspraak met 

de school kan wel gekeken worden naar een alternatieve invulling. 

 Een ouder maakt zich bezorgd over het niet naleven van de richtlijn van 2 uur bewegingsonder-

wijs op de basisschool. De ouder zou graag zien dat de school meer dan één uur bewegings-

onderwijs per week biedt, maar de school zegt daar geen budget voor te hebben. De ouder wil 

weten hoe ze kan bevorderen dat de richtlijn gevolgd wordt. Ze is gewezen op het bestuurs-

akkoord bewegingsonderwijs en geadviseerd dit bij de school onder de aandacht te brengen. 

 Een basisschool verplicht leerlingen in groep 6 om op de fiets naar de gymlocatie te gaan. De 

school zegt dat leerlingen anders niet kunnen deelnemen aan de gymles. De ouder maakt zich 

zorgen over de veiligheid van de leerling, omdat de kinderen door één leerkracht begeleid 

worden. De ouder is verwezen naar de medezeggenschapsraad om het huidige beleid nog eens 

goed onder de loep te nemen. 


