
Protocol  leerlingdossier, versie 27 januari 2016 
opgesteld nadat de MR op 17 januari 2016 akkoord is gegaan met het openstellen van de ouderportaal voor 
gespreksverslagen met ouders.  
 
 
Het doel van het leerlingdossier voor de leerkracht 
 

1. Je houdt het kind in beeld. 
a. Vastleggen van de cognitieve en sociaal emotionele ontwikkeling. 
b. Beschrijven van de omgevingsfactoren 

2. Het is een informatiebron voor de leerkracht op grond waarvan hij of zij kan sturen in het 
onderwijsleerproces.  

a. Je houdt overzicht op gebeurtenissen en ontwikkelingen. 
b. Je kan terugkijken op een langere periode, waardoor je kan onderscheiden of zich 

een incidenteel of structurele verandering heeft voltrokken. 
c. Zo feitelijk en concreet mogelijk opschrijven van incidenten helpen je een realistisch 

beeld te ontwikkelen zonder oordeel.  
d. Je zet ontwikkelingsgegevens op een rij. 
e. De data uit Parnassys geven je de mogelijkheid voor onderzoek.  
f. Op groepsniveau kun je sturen in je onderwijs. 

3. Het is belangrijk voor de communicatie 
a. Met het kind 
b. Met ouders 
c. Met hulpverleners 
d. Met collega’s 
e. ID, IZT, RT of ander overleg 

 
Uitgangspunten voor een goede communicatie over gegevens uit het leerlingdossier met ouders. 
 

1. Ouders hebben er recht op om goed te over de voortgang van de ontwikkeling te worden 
geïnformeerd. De basis daarvan zijn de rapporten, verslagen van gesprekken (luister- en 
rapportgesprekken) en toetsgegevens.   

2. Het leerlingdossier wordt ook gebruikt om eigen handelen richting te geven. Er worden 
notities gemaakt die je helpen een beeld te vormen of zaken over langere termijn te 
onthouden, maar die in deze vorm nog niet geschikt zijn om met ouders uit te wisselen. De 
mening van de leerkracht is nog niet gevormd of de leerkracht is nog zoekende naar een 
juiste interventie. In deze fase wordt er geen informatie via de ouderportal uitgewisseld, 
omdat dit alleen leidt tot misverstanden. Dit is informatie die alleen door leerkracht en 
ondersteuning wordt gebruikt.  

3. Een fase van wikken en wegen en eventuele besluitvorming wordt altijd afgesloten met een 
gesprek met leerling en/of ouders. Het verslag hiervan gecommuniceerd via het 
ouderportaal. Dan blijft het dossier voor ouders compleet, transparant en toegankelijk. 

  
 
Afspraken vanaf 1 augustus 2016 

1. Ouders krijgen drie keer per jaar een cijferrapport mee naar huis. 
2. Ouders hebben via de ouderportaal de beschikking over de volgende gegevens uit het 

leerlingdossier 
a. De resultaten van de cito-toetsen. 
b. Verslagen van de luistergesprekken. 
c. Verslagen van de rapportgesprekken. 
d. De activiteitenkalender. 



3. Inzage in het totale dossier van de leerling door ouders is altijd mogelijk. Er wordt een 
papieren afdruk van het dossier gemaakt, dat in het bijzijn van IB of directie in de kamer van 
de directeur wordt gelezen. Uit de praktijk blijkt dat het vaak nodig is een toelichting te 
geven op de informatie uit het dossier.  
 

4. Leerkrachten maken hun verslag in de notitiecategorie rapportgesprek en luistergesprek. Deze 
worden vanaf 1 augustus 2016 geopend voor het ouderportaal.  

 
5. Tussentijdse verslagen met ouders worden ook gecommuniceerd via het ouderportaal. De 

gespreksverslagen worden genoteerd in de notitiecategorie contact met ouders, wel 
publiceren.  
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