
 

Doelstelling van de ouderraad 

De ouderraad heeft een aantal specifieke doelstellingen vastgelegd in een huisreglement : 

Spreekbuis 
Een eerste doelstelling is dat de ouderraad wil fungeren als spreekbuis tussen de ouders en 
directie en/of schoolraad. De ouderraad heeft binnen het schoolgebeuren een adviserende 
functie ten opzichte van de schoolraad, wat inhoudt dat zij opmerkingen of ideeën, die iedere 
ouder kan aanbrengen, via haar vertegenwoordigers in de schoolraad kunnen laten 
bespreken. 
 
Contact tussen leerkrachten/directie en de ouders 
Het stimuleren van het contact tussen leerkrachten en directie enerzijds en de ouders 
anderzijds, evenals het bevorderen van de relatie tussen de ouders onderling, is ook een 
doelstelling van de ouderraad. Dit probeert zij te realiseren door onder andere het 
organiseren van verschillende evenementen binnen het schoolgebeuren. Bijv : eetfestijn, 
quiz, fuif, ontbijt... 
 
Ondersteuning bij de organisatie van de school : ervaring, hulp en financieel 
De ouderraad probeert concreet te helpen bij de organisatie van de school. Daarnaast 
steken de leden van de ouderraad heel actief de handen uit de mouwen bij het klussen en 
bij de realisatie van de meest verschillende activiteiten voor de school bijv schoolfeest. 
Er is ook financiële ondersteuning : bijvoorbeeld : aanleg van de nieuwe tuin in Melsen of de 
aankoop van nieuwe gordijnen in Schelderode. Jaarlijks wordt er ook bijgedragen aan de 
verschillende klasbudgetten. De activiteiten en evenementen vragen energie en inzet. Hoe 
groter de groep van geïnteresseerde ouders, hoe breder het draagvlak en hoe meer er voor 
de school kan gedaan worden. 
Tevens wil de ouderraad een hulp zijn voor de leerkrachten, directie en de schoolraad bij het 
nemen van allerhande beslissingen in verband met de werking, organisatie en uitbouw van 
de school.   
 

Deze doelstellingen kunnen ze realiseren door het samenbrengen en gebruiken van de 
kennis van de leden van de ouderraad die professioneel werkzaam zijn in de meest 
uiteenlopende sectoren. 

Dit alles heeft maar één doel: de school en schoolomgeving zo positief mogelijk proberen te 
beïnvloeden.  

 

 

 

http://www.dewaaier-bertem.be/schoolraad.php
http://www.dewaaier-bertem.be/schoolteam.php

