
             DE OOG-APPEL 
 DE OOG-APPEL                                                                                                                                   Sint-Truidensestraat 14 

 3440 ZOUTLEEUW                                                                                                                                              3440 Zoutleeuw 
 
 

 
 

De Oog-Appel, Sint-Truidensestraat 14, 3440 ZOUTLEEUW  tel.: 011 78 12 29  directie@oogappeltype8.be                           
 

Ouderbetrokkenheid 

 
In de volgende tekst proberen wij onze visie rond de samenwerking met ouders toe te 

lichten. Wij zijn er ons als school voor buitengewoon onderwijs van bewust dat de 

medewerking van ouders, opvoeders ea zeer belangrijk zijn voor de totale 

persoonsontwikkeling van onze leerlingen. Daarom vinden wij de betrokkenheid van 

ouders een eerste stap in de goede richting. Verder willen wij aandringen op 

ouderparticipatie en zullen wij zeker ook ouders aanspreken op hun 

verantwoordelijkheden. 

Voor De Oogappel begint ouderbetrokkenheid al van bij de eerste contactname. 

Meestal is het eerste contact via de telefoon. Wij vinden het belangrijk dat ouders 

tijdens de aanspreking al meteen weten met welke school en met welk personeelslid ze 

te maken hebben. Het is belangrijk dat ouders zich meteen op hun gemak voelen. 

Nadien worden de ouders (en het kind) uitgenodigd (al dan niet met personeel uit de 

huidige school) in de school. Tijdens het intakegesprek wordt een drankje aangeboden 

en worden ouders en kinderen op hun gemak gesteld. In de loop van het gesprek 

stellen wij ons opvoedingsproject voor en zullen enkele praktische regelingen 

uitgelegd worden. Wij zullen ook de nodige rekening houden met de inbreng van de 

ouders over hun zoon/dochter en zullen met deze informatie gepast omgaan. Na het 

gesprek volgt een rondleiding en een eventuele kennismaking met het personeel.  

Enkele weken later worden de ouders opnieuw uitgenodigd op een infomoment om de 

start van hun zoon/dochter te overlopen. Op dit moment maken de ouders kennis met 

het personeel dat hun zoon/dochter zal begeleiden. 
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Verder zullen we de ouders nog betrekken op de volgende momenten: 

 Via een algemeen oudercontact 

 Via een rapport voor de herfstvakantie 

 Via een rapport voor de kerstvakantie  

 Via een project waarop ouders (en/of grootouders worden uitgenodigd) 

 Via een handelingsplanbespreking (februari) 

 Via een rapport voor de paasvakantie 

 Via een individueel oudercontact op het einde van het schooljaar 

 Gedurende het schooljaar zullen de ouders steeds op de hoogte worden 

gehouden via de website en facebook. 

 Indien er een individueel probleem is, zal er indien nodig contact opgenomen 

worden met de ouders. Dit kan gebeuren via de agenda of telefonisch. Hier 

wordt besproken of er een extra klassenraad nodig blijkt. 

 Om de 3 schooljaren krijgen de ouders een kans om op papier onze werking te 

evalueren via een ouderenquête. 
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Naar ouderparticipatie doen we met onze school de volgende inspanningen: 

 Oudercomité (+ helpende handen): 

Tijdens de algemene infoavond in het begin van het schooljaar roept de 

voorzitter van het oudercomité nieuwe ouders op om eventueel deel uit te 

maken van ons oudercomité. Wij vergaderen een aantal keer per jaar en doen 

de meeste activiteiten in samenspraak en met samenwerking.  

Indien ouders het niet zien zitten om zich vrij te maken voor vergaderingen 

zijn ze steeds welkom als helpende handen. Dat wil zeggen dat zij de handen uit 

de mouwen komen steken voor, tijdens of na een schoolactiviteit. 

De laatste jaren is er weinig interesse in een oudercomité. Daarom organiseren 

we 3 keer per jaar een “Op de koffie” moment. Alle ouders worden telkens 

uitgenodigd om over een aantal items over de school te ventileren. Deze items 

kunnen gaan over didactische thema’s maar evenzeer over activiteiten zoals het 

schoolfeest, de meerdaagse uitstap,… 

 

 Schoolraad: 

Twee verkozenen uit het oudercomité maken deel uit van onze schoolraad. Zij 

zullen voor een stuk mee nadenken over het beleid in onze school via 

vastgelegde regels. 

 

Tijdens de handelingsplanbespreking, klassenraden of oudercontacten kan het zijn 

dat de school in samenspraak met de ouders,… enkele verantwoordelijkheden aan de 

ouders geven. De inhoud kan variëren naargelang het probleem (gedrag, opvolging 

huiswerk,…). 

 

Om al deze voorgaande punten tot een goed einde te brengen is het zeer belangrijk 

dat we zeker onze basisideeën van De Oogappel niet uit het oog verliezen. We zijn 

een kleine school waar iedereen zich welkom zou moeten voelen. Waar kinderen, 

ouders, leerkrachten, directie,… op een constructieve manier met mekaar spreken. 

 


