Op naar een bruisende
ouderwerking!
Ouderraad
Vrienden van de school

Verschil tussen ouderbetrokkenheid en
ouderparticipatie.

Waarom we als school willen inzetten op
ouderparticipatie?


Verhogen van de leerprestaties (Smit e.a., 2007)



Verhoging van het welbevinden (Hattie, 2009)



Laagdrempelige school



Samen school maken



Ouders zijn partners in het opvoedings- en onderwijsproces


Erkennen en waarderen



Oog voor open dialoog

Kerntaken van een ouderraad

Informeren

Ontmoeten

Ondersteunen

Vrienden van de school

Adviseren

Informeren en communiceren over
opvoeding en onderwijs
Ouders zijn in de eerste plaats betrokken bij de opvoeding van en het onderwijs aan
hun eigen kind.
Door ouders te informeren over zaken die raakvlakken hebben zowel thuis als op
school, bijv. pesten, huiswerk… kan het niveau van het eigen kind overschreden worden
en raken ouders betrokken bij wat er in de klas en op school gebeurt.
Ouders vinden het leuk om het schoolleven te kunnen volgen via een nieuwsbrief,
website, sociale media…
In de andere richting is het belangrijk dat de ouderraad de zorgen en bekommernissen
van ouders hoort en er gevolg aan geeft.

VISIE en beleid
Ouderraad

Ontmoetingsactiviteiten organiseren
Een oudervriendelijke school is een school waar ouders zich thuis voelen, waar ze welkom
zijn met hun kleine en grote bekommernissen.
Om zo’n klimaat te scheppen is het een voorwaarde dat er veel gelegenheden tot contact
zijn,
bijv. een spelnamiddag, koffiemoment, quiz, herfstwandeling...

Waar ouders elkaar en de school kunnen ontmoeten in een veilige, gemoedelijke sfeer, zal
het nadien makkelijker zijn om het gesprek over moeilijkere zaken aan te gaan.

Ouderraad en
vrienden van de
school

Ondersteunen
Er komt heel wat bij kijken om onderwijs te kunnen organiseren.
School is zoveel meer dan enkel lesgeven.
De praktische hulp van ouders is dan ook heel welkom op school, bijv. bij het aanleggen
van een moestuin, een verhuis naar een nieuw gebouw...
Ook de financiële steun van een ouderwerking wordt gewaardeerd om de leerlingen die
extra’s te geven die niet met de reguliere werkingsmiddelen bekostigd kunnen worden,
bijv. cadeautjes van de Sint, nieuwe speel- en turntoestellen, computeruitrusting…

Ouderraad en
vrienden van de
school

Meedenken en adviseren
Ouders bekijken de school met een andere blik dan het schoolteam.
Ze zien kansen en uitdagingen waar de school zich (nog) niet bewust van was.
Voorstellen tot verandering worden dan ook best bij de ouders afgetoetst.
Omgekeerd kunnen ouders ideeën aanbrengen en mee uitwerken. Let er op
dat alle ouders hun stem kunnen laten horen.
Een ouderraad moet alle ouders vertegenwoordigen en streven naar een
representatieve samenstelling. Dit is niet gemakkelijk, maar de ouderraad moet
ook aandacht hebben voor ouders die om allerlei redenen moeilijk bereikbaar
zijn.

Ouderraad

Ouderraad


Voorzitter



Secretaris



Leden



Komen op regelmatige basis samen





Start schooljaar



Min 1* per trimester



Bij activiteiten (dit kan met werkgroepen met leden van ‘vrienden van de school’



Einde schooljaar

Boekhouding wordt opgenomen in de schoolboekhouding (verplicht)


Financiële nota met duidelijke afspraken

Vrienden van de school


Trekkers van de vrienden (1 of 2 personen)



Leden (ouders, grootouders, buurtbewoners, …)



Komen samen in werkgroepen indien nodig





Bij activiteiten van de ouderraad (gezamenlijke werkgroep)



Bij organisaties vanuit de school of een werkgroep (vb. tuin, muziek, …)



Einde schooljaar overkoepelend (bedankingsmoment en gezellig samenzijn)

De boekhouding van vrienden van de school is geen apart gegeven.

Dit zit omvat in de dagelijkse schoolwerking of kan opgenomen worden binnen
de ouderraad. (in overleg)

Brainstorm jaar 2021 – 2022


Samenstelling ouderraad



Hoe activeren van vrienden van de school



Ideeën voor nu en later



Jaarplanning


Wat staar er reeds op de agenda


Schoolfeest



Ontbijt (thema? Periode?)

