OUDERRAAD
De basisdoelstelling van de ouderraad is het bevorderen van de samenwerking en het
vormen van een klankbord tussen ouders en school. Hiervoor komt ze regelmatig bij
elkaar, richt vormende avonden in, helpt activiteiten organiseren, ….
Concreet betekent dit dat de ouderraad de volgende vier kerntaken opneemt:
1. Informeren en geïnformeerd worden
 Informeren en communiceren over diverse activiteiten zowel van school als
van de ouderraad met alle ouders.
 Informeren over standpunten van zowel school als van ouders over allerhande
thema’s van opvoedkundige aard.
 De ouderraad heeft recht op informatie via de schoolraad, dit gaat dan om
informatie en de dagelijkse werking van de school.
 De ouderraad is een klankbord voor ouders voor het melden van nieuwe ideeën,
probleemsituaties, onenigheid en zal deze discreet met de directie
bespreekbaar maken.
2. Ontmoeten
 De ouderraad organiseert regelmatig activiteiten van diverse aard waar de
ouders van de school elkaar kunnen ontmoeten. Deze activiteiten zijn uitermate
belangrijk omdat ze de eerste stap zijn in het betrekken van ouders bij de
school.
 De ouderraad vormt een belangrijke draaischijf in het sociale netwerk van de
school. Ontmoetingsactiviteiten zorgen ook voor sociale contacten met andere
mensen.
 De ouderraad staat tijdens deze informele momenten klaar om de
verwachtingen van de ouders in de school op te nemen.
3. Ondersteunen
 De ouderraad ondersteunt de school door een helpende aan te reiken en te
helpen met hand en spandiensten.
 De ouderraad kan initiatieven nemen die winst opleveren en op die manier de
school financieel ondersteunen.
4. Adviseren en meedenken
 De ouderraad heeft inspraak in het lokale schoolbeleid door haar
vertegenwoordiging in de schoolraad.
 De ouderraad denkt mee over thema’s die ouders actueel of belangrijk vinden.
 In overleg met de schooldirectie en schoolteam worden thema’s bespreekbaar
gemaakt en wordt ruimte gecreëerd voor verandering.
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