
 

 

 

Bijlage verslag vergadering ouderraad 12 januari 2009 

 

Spreekbuis zijn van de ouders? 

1. Zijn we representatief? Vertegenwoordigen we wel de mening van alle 

ouders? 

1. Aandachtspunten:  

i. Ieder voor zich moet er over waken de mening van ‘de 

ouders’ te verkondigen en niet de mening van ‘de ouders van 

de ouderraad’. 

ii. Polsen bij ouders, contacten leggen om na te gaan of we 

(voldoende) representatief zijn. 

2. Bereiken we de minder mondigen/specifieke doelgroepen (kansarmen, 

allochtonen) voldoende? Is de drempel voor hen m.a.w. niet te hoog?  

1. Opmerking: Indien onvoldoende bereiken / indien drempel te hoog, 

heeft de ouderraad de draagkracht om hier een werkpunt van de 

maken? 

2. Aandachtspunten: 

1. Misschien vinden we ideeën bij VCOV 

2. Meer algemeen naar bereikbaarheid toe:  

i. voorstellen ouderraad op info-avond 

ii. Ideeën verzamelen via mailbox, 

website/suggestiebus 

3. Zijn we wel voldoende bekend? 

1. Algemene teneur is dat we onvoldoende bekend zijn en wel op 

verschillende vlakken. Er is onvoldoende geweten: 

i.  wie er deel uitmaakt van de ouderraad (wie je bent?); 

ii. welke zaken we hebben gerealiseerd (wat je doet?); 

iii. waarvoor men de ouderraad kan aanspreken (wat je doet); 

2. Aandachtspunten: 

i. Ploeg voorstellen op informatieavond aan het begin van het 

schooljaar 

ii. Ploeg moet meer ‘zichtbaar’ zijn op activiteiten bv. 

koffiemoment, fuif (t-shirt, pet ….) 
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iii. Beter benutten van de website: foto van de leden van de 

ouderraad en tekst met realisaties  

iv. Meer ruchtbaarheid geven ‘tout court’ aan de realisaties 

van de ouderraad (bv. vermelden op factuur bosklassen dat 

de ouderraad de bus sponsort). 

v. Een grotere betrokkenheid van de ouders realiseren door 

infoavonden te organiseren (gezamenlijke organisatie van 

school en ouderraad). 

4. Spreekbuis? Ja! Maar we mogen geen klachtenbak worden m.a.w. 

individuele grieven over individuele problemen worden rechtstreeks aan 

de betrokken leerkracht of de directie gemeld. 

5. Hoe is de verhouding ouderraad-schoolraad?  

1. Onduidelijkheden zijn:  

i. Het vergaderritme?  

ii. In welke mate is de ouderraad doorgeefluik van 

vragen/ideeën/suggesties naar schoolraad?  

iii. Hoe stroomt de info terug?  

iv. Weten de ouders wel dat er een schoolraad is en wat deze 

doet? 

2. N.v.d.r. Behandeling van punt 3 op de agenda verduidelijkt deze 

relatie. Drie vragen die eerder door de ouderraad werden gesteld, 

werden geagendeerd en gestemd op de schoolraad. De leden van de 

schoolraad rapporteren. De schoolraad vergaderde in 2008 slechts 

één keer. Dit verklaart de vragen over de werking van de 

schoolraad. Het merendeel van de aanwezigen op de vergadering 

was nog geen lid van de ouderraad op moment van vergadering van 

de schoolraad tijdens schooljaar 2007-2008. 

6. Hoe ziet de school (directie / leerkrachten) de rol van de ouderraad als 

spreekbuis? 

1. Belangrijk is een constructieve samenwerking. Het is niet de 

bedoeling enkel grieven, negatieve punten, problemen, negatieve 

boodschappen over te brengen maar samen te werken, samen te 

zoeken naar alternatieven en oplossingen.  

2. De school heeft het gevoel dat er nu meer door de ouderraad zelf 

naar oplossingen wordt gezocht. 

3. Directie wil/kan informatie geven, maar daar dient eigenlijk de 

schoolraad voor. 

4. Voor directie/leerkrachten wordt er soms over dingen 

gediscussieerd waar men het in het verleden ook al over had. 
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Activiteiten 

‘Quotering’ activiteiten vorig schooljaar 

1. Koffiemoment 

a. Waardevol 

b. Eén bemerkingen: In SAVIO kunnen de leerkrachten er niet bij 

zijn. Dit geeft een vervelende situatie 

c. Aandachtspunt: Beter profileren als ouderraad op dit moment 

2. Infoavond 

a. Waardevol 

b. Aandachtspunt: Beter profileren als ouderraad op dit moment 

3. Klusdag 

a. Waardevol 

4. Sportdag 

a. Geen activiteit van de ouderraad maar van de OL. Ouderraad is 

‘helpende hand’ 

5. Spelletjesnamiddag 

a. Plezant maar beter om de twee jaar 

b. Actiepunt: vervangactiviteit? 

6. Fuif 

a. Waardevol 

7. Schoolfeest 

a. Waardevol 

8. Receptie 6de jaar 

a. Georganiseerd door ouders vijfde jaar 

 

Brainstorm activiteiten ‘Fundraising’ 

1. Wafelverkoop 

2. Kookboek met geheime gezinsrecepten 

3. Opbodverkoop 

4. Kaas- en wijnavond 

5. Verkoop kerstkaarten 

6. Rommelmarkt 

 

Brainstorm ‘Ontmoetingsactiviteiten’ 

1. Informatieve momenten vanuit VCOV (Vlaamse Confederatie ouderraden 

en ouders) 

2. Speelgoed-kledingbeurs 

3. Ontmoetingscafé “werkmansdrink” 

4. Fuif 

5. Halloweenavond 
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6. Compost – milieu – natuur 

7. BBQ 

8. Speurtocht 

9. Infoavond bv. rond belonen en straffen 

10. Vertelavond 

11. Zangavond 

12. Avontuurlijke gezinsuitstap 

13. Quiz 

14. Boekenbeurs 

15. Vakantie ontmoetingsmoment 

16. Ontmoetingsmoment met hapje en drankje (bv. kaas en wijn) zonder kids  

 

 

Inspraak van de ouders in het lokale schoolbeleid/advies naar schoolraad 

 

1. Belangrijkste vaststelling: Advies kan pas als men kennis heeft van de 

pedagogische keuzes en de toekomstplannen van de school 

1. Informatiedoorstroming vanuit het schoolbestuur is zeer 

belangrijk 

2. Inspraak van de ouderraad is niet altijd mogelijk gezien heel wat 

belissingen reeds discussie vragen binnen het leerkrachtenteam en 

ook daar beslist moeten worden 

3. De school wil wel graag informatie delen en staat altijd open voor 

ideeën (vb. zoals recent verkeersveiligheid, drank op school,…) 

4. Aandachtspunten: 

a. De ouderraad moet gerichter vragen naar informatie.  Nu 

staat er op de agenda van de ouderraad “schoolnieuws” en 

Willy kan zelf invullen wat hieronder valt.  Beter zou zijn 

als de ouderraad goed aangeeft over welke thema’s of 

punten zeker informatie nodig is 

b. De ouderraad moet meer agendapunten doorgeven aan de 

schoolraad zodat daar bepaalde adviezen kunnen worden 

uitgebracht 

 


