
Visie ouderraad kleuterschool de Robbert                                   

De ouderraad bestaat uit een groep actieve ouders die, vanuit een grote interesse voor het 

schoolgebeuren, een brug vormen tussen het schoolteam en alle andere ouders. De leden 

willen bijdragen aan de kwaliteit van onderwijs voor alle kinderen.  

Een goede verstandhouding met de leerkrachten en directie is hierbij van groot belang.  

De ouderraad wil in naam van alle ouders met hen constructief samenwerken in een sfeer van 

wederzijds vertrouwen, respect en openheid.  

Spreek gerust de leden van de ouderraad aan. De samenstelling van de ouderraad vind je op de 

website onder het vakje ouderraad. 

De doelen van de ouderraad 

1. Ontmoeten 

De ouderraad organiseert geregeld activiteiten waarbij alle  ouders van de school elkaar kunnen 

ontmoeten. Ook de leerkrachten zijn aanwezig zodat ouders hen ook op een andere manier leren 

kennen en omgekeerd. Voorbeelden zijn de kienavond, sinttocht, gezond ontbijt,... 

2. Ondersteunen, een financieel duwtje in de rug. 

De ouderraad ondersteunt de materiële en sociale werking van de school. Dit doet ze door onder 

andere klusjes op zich te nemen, evenementen te helpen organiseren of door de school financieel te 

ondersteunen bij diverse projecten. In overleg met de school wordt beslist aan welke doelen of 

materialen het geld besteed wordt.   

Uiteraard wordt er gekozen voor projecten die in de lijn en visie van de school liggen en die de 

kleuters ten goede komen. 

3. Informeren van en door ouders. 

Veel informatie wordt via het team rechtstreeks aan de ouders bezorgd via Gimme.  

Soms is er extra informatie nodig om tot een volledig en genuanceerd beeld te komen van een 

beslissing. Voor het schoolteam is de ouderraad dus een bijkomend communicatiemiddel.  

Omgekeerd kan het schoolteam via de ouderraad goed op de hoogte gebracht worden van wat leeft 



bij ouders aan zorgen en aan suggesties voor verbetering.  

Maak gebruik van de ideeënbus die bij elke ingang hangt.  

4. Meedenken en overleggen 

De ouderraad kan advies geven – op eigen initiatief of op vraag van het schoolteam – rond de 

algemene organisatie en werking van de school en projectwerking. Om dit praktisch te kunnen 

realiseren, maken de leden deel uit van een of meerdere werkgroepen en zetelt minstens één lid van 

de ouderraad in de schoolraad. 

Op deze wijze neemt de ouderraad actief deel aan het mee realiseren van een positief schoolklimaat. 

De beslissing en eventuele uitvoering gebeuren door het schoolteam en de directie. 

5. Open geest 

Voor de schooldirectie en het leerkrachtenteam is de ouderraad ‘de kritische vriend’ die in een 

constructieve geest het schoolleven helpt te optimaliseren vanuit de invalshoek van de ouders. Op 

vergaderingen van de ouderraad heerst er een open sfeer: er kan vrijuit gesproken worden. Bv. Door 

de huidige economische ontwikkeling valt het voor sommige ouders niet mee om dagelijks een 

gevulde brooddoos te voorzien. Hier willen we als ouderraad voor in actie komen. Verder willen we als 

ouderraad  de multiculturele samenleving  aan bod laten komen. Ook hierbij geldt: gebruik de 

ideeënbus of spreek ons aan, mocht je iets willen betekenen of ideeën hebben. 

De werking van de ouderraad 

De ouderraad bestaat uit een dagelijks bestuur en leden. 

Het dagelijks bestuur is samengesteld uit een voorzitter, secretaris (communicatieverantwoordelijke en 

verslagen) en een penningmeester.  

De directie maakt ook deel uit van het dagelijks bestuur. De volledige ouderraad komt 4 keer per 

schooljaar samen in de leraarskamer. De datum van de eerste bijeenkomst wordt tijdens de 

slotvergadering van het voorbije schooljaar vastgelegd. Alle volgende data van het nieuwe schooljaar 

worden tijdens de startvergadering vastgelegd. De afgesproken data worden via de website 

bekendgemaakt. Op de vergaderingen is ook steeds de directie aanwezig. 

Het engagement in de ouderraad betekent: 



- Deelnemen aan vergaderingen 

- Meewerken aan minstens 1 werkgroep 

- Deelnemen aan zoveel mogelijk activiteiten 

De leden krijgen voor elke vergadering via mail een uitnodiging met agendapunten. 

Verontschuldigingen worden tijdig voor de vergadering doorgegeven.                

De agendapunten worden vastgelegd door de directie  en de leden van de ouderraad.         

De leden van de verschillende werkgroepen bepalen zelf, in onderling overleg, op welke tijdstippen en 

waar zij vergaderen. De verantwoordelijke van de werkgroep brengt verslag uit over de stand van 

zaken op een of meerdere algemene vergaderingen.  

Een lid van een werkgroep moet niet noodzakelijk ook een lid van de ouderraad zijn.  

Alle helpende handen zijn welkom! 

Op de vergaderingen komen volgende onderwerpen steeds aan bod: 

 verwelkoming, 

 verontschuldigingen, 

 goedkeuring en opvolging vorig verslag, 

 nieuws uit de werkgroepen/evaluatie - feedback activiteit/evenement, 

 info vanuit de school, 

 financiën van de ouderraad 

 variapunten 

  

Extra agendapunten: 

Eerste ouderraad in september: de voorlezing van de visie en missie voor de nieuwe leden 

Laatste vergadering in juni: een korte evaluatie van het voorbije werkjaar 

 


