
Ouderraad GBS Oud-Heverlee: visie en werking 

 

Doelstelling 

De Ouderraad wil een brug vormen tussen de school, de ouders en de leerlingen en wil, samen met het 
schoolbestuur en het leerkrachtenteam, bijdragen aan het welzijn van de kinderen in een leerrijke, veilige 
en positief ingestelde schoolomgeving.  

Taken 

Om deze doelstelling te bereiken, heeft de Ouderraad de  volgende taken: 

- Ze is het aanspreekpunt en de spreekbuis van de ouders in de relatie met de school; 
- Ze informeert de ouders over haar activiteiten en werking; 
- Ze fungeert als klankbord voor het schoolteam om samen de werking van de school te verbeteren; 
- Ze draagt bij aan de kwaliteit van het onderwijs op onze school 
- Ze organiseert evenementen om de activiteiten van de school financieel te ondersteunen 

 

Verantwoordelijkheid 

De Ouderraad handelt steeds in het algemeen belang van de leerlingen en de school, en voert haar taken 
uit op een onafhankelijke en onpartijdige manier. Zij is verantwoordelijk voor het beheer van de financiële 
middelen en heeft de plicht om deze middelen op een verantwoorde en gedragen manier te besteden.  

Structuur van de ouderraad 

De ouderraad heeft een aantal vaste leden, waaronder de voorzitter, de ondervoorzitter, de secretaris en 
de penningmeester. Deze leden worden om de vier jaar bij stemming aangeduid door de aanwezige leden 
op de betrokken verkiezingsvergadering.  

- Voorzitter: zit de vergaderingen voor; vertegenwoordigt de ouderraad in de schoolraad.  
- Ondervoorzitter: ondersteunt de voorzitter, vervangt de voorzitter indien nodig 
- Penningmeester: beheert de financiële middelen 
- Secretaris: maakt het verslag van de plenaire vergaderingen 
- Indien nodig kan de ouderraad andere vaste leden belasten met een bijzondere taak.  

Naast deze vaste leden, kan elke ouder deelnemen aan de activiteiten van de ouderraad. De 
vergaderingen van de ouderraad zijn steeds toegankelijk voor alle ouders.  

Werkgroepen 

De Ouderraad kan werkgroepen oprichten rond bepaalde thema’s of activiteiten. Deze werkgroepen 
kunnen een structurele vorm aannemen, of opgericht worden voor één evenement of een korte periode. 
Bij voorkeur neemt aan elke werkgroep ook een lid van het leerkrachtenteam deel. Deze werkgroepen 
kiezen intern een eigen vertegenwoordiger. Deze vertegenwoordiger rapporteert in de vergadering van 
de ouderraad over de stand van zaken.  

 



Praktische werking 

De Ouderraad vergadert 5 keer per jaar. De vergaderingen vinden plaats op school.  

In het begin van het schooljaar is de ouderraad aanwezig op de infoavond van de school en stelt zij daar 
haar doelstellingen, taken en werking voor.  

In de eerste vergadering van het schooljaar kiezen de ouderraad en de school samen een thema waarrond 
zij zullen werken tijdens het schooljaar (vb. pesten, duurzaamheid, de digitale wereld, …). Op basis van dit 
thema legt de ouderraad haar activiteiten voor het schooljaar vast. Indien nodig worden voor deze 
activiteiten werkgroepen opgericht, zoals hierboven omschreven.  

Daarnaast wordt ook besproken welke activiteiten de school organiseert en welke ondersteuning de 
ouderraad hierbij kan leveren. 

De communicatie van de ouderraad met de ouders en de school verloopt enerzijds via het gimme-
communicatiekanaal van de school en anderzijds via het e-mail adres van de ouderraad, 
ouderraad.deletterberg@gmail.com.  

 


