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DE OUDERRAAD IN 10 VRAGEN  

1. Wat is de ouderraad? 

De ouderraad is een groep enthousiaste ouders die zich op vrijwillige basis 

inzet om de schoolwerking te ondersteunen. Doel is voor onze kinderen het 

meest optimale kader te scheppen om van hun schooltijd een leerrijke, 

boeiende, uitdagende en vooral fijne tijd te maken.   

2. Hoe werkt de ouderraad? 

De ouderraad komt eenmaal per maand samen om een vooraf vastgelegde 

agenda te bespreken. De vergaderingen gaan door in de school en starten om 

20u. We trachten steeds om af te ronden tegen 22u. Op deze vergaderingen 

worden de voorbije activiteiten geëvalueerd, de organisatie van de komende 

activiteiten besproken en schoolgerelateerde onderwerpen aangekaart. De 

praktische uitwerking van de belangrijkste activiteiten gebeurt in afzonderlijke 

werkgroepjes. Om de twee vergaderingen schuift een delegatie van het 

schoolteam (directeur en enkele leerkrachten) aan. Tijdens deze 

vergaderingen gaan het schoolteam en de ouderraad in gesprek over school 

gerelateerde onderwerpen.   

3. Wat is de taak van de ouderraad? 

De ouderraad ziet voor zichzelf volgende taken: 

• de schoolwerking financieel ondersteunen d.m.v. de organisatie van 

activiteiten;  

• een klankbord zijn voor het schoolteam voor haar pedagogisch 

project; 

• een platform bieden voor gestructureerd overleg tussen het 

schoolteam en de ouders;  

• de school bijstaan in de organisatie van haar activiteiten; 

• het ondersteunen van een aanvullend cultureel, sportief en 
educatief aanbod   

 
4. Hoe kan ik lid worden van de ouderraad? 

Je kan op elk moment van het schooljaar aangeven dat je interesse hebt om 

lid te worden van de ouderraad. Een mailtje naar het adres van de ouderraad 

(ouderraad@vbheffen.be) volstaat om een uitnodiging te krijgen voor de 

eerstvolgende vergadering. Bevalt het je, dan ben je vanaf dan lid. Simpel! 



5. Wat gebeurt er met de opbrengsten van de activiteiten?  

Bij de evaluatie van elke activiteit bespreken we in alle transparantie de 

opbrengsten en kosten. De netto opbrengst wordt gestort op een afzonderlijke 

rekening. De directie beslist in overleg met de ouderraad hoe het geld besteed 

wordt.  

6. Waaraan werd recent geld van de ouderraad besteed?  

De ouderraad investeerde mee in de aankoop van 20 laptops voor de 

computerklas. Een ander voorbeeld: elk leerjaar kreeg een culturele activiteit 

aangeboden van de ouderraad. Via de schoolkrant houden we je steeds op de 

hoogte van de meest recente investeringen. 

7. Vergaderen is niet mijn ding, maar ik wil wel graag een handje 

toesteken bij een activiteit; kan dit? 

Natuurlijk! Alle hulp is welkom... Spreek iemand van de ouderraad aan of 

stuur een mailtje naar de ouderraad (ouderraad@vbheffen.be). We schrijven 

je naam in op de lijst van de hulpouders en houden je op de hoogte van de 

activiteit(en) waarop je wil helpen.  

8. Wie zit er in de ouderraad? 

Op de website van de school vind je een lijst met de leden van de ouderraad. 

Zo kan je makkelijk nagaan welke ouder in de klas van jouw kind lid is van de 

ouderraad. De voorzitter van de ouderraad is Leen Lambrechts.  

9. Ik heb een probleem of een suggestie;  kan ik hiervoor terecht bij de 

ouderraad? 

Individuele problemen bespreek je best met het schoolteam: de klasleerkracht 

of de directeur. Heb je (weet van) een probleem waarvan je vermoedt dat het 

structureel is, kan je hiervoor terecht bij de ouderraad. Wij bespreken dit dan 

graag met het schoolteam om gezamenlijk een oplossing uit te werken. Ook 

suggesties zijn steeds welkom.  

 

 

 



10. Ben ik als lid van de ouderraad verplicht om alle vergaderingen bij te 

wonen? 

Neen, we hebben allemaal een drukke agenda en begrijpen dat het niet altijd 

eenvoudig is om je steeds vrij te maken. Een minimale aanwezigheid is wel 

aangewezen om voeling te houden met de werking van de ouderraad.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

e-mailadres ouderraad : ouderraad@vbheffen.be 


