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In juni 2016 deden we in het kader van een 
bachelorproef (Thomas More) een onderzoek naar 

ouderbetrokkenheid en ouderparticipatie in onze 
school. 56 ouders vulden de enquête in. 
Ouders beoordeelden het belang van deze 5 taken, 
en gaven aan hoe goed we op deze taken scoorden. 



MEELEVEN (bv. aanvoelen welke noden, 
vragen en verwachtingen er leven bij ouders; link 
tussen ouders en school) 

Aanspreekpunten 

 

“Voelsprieten” 

 

Ideëen verzamelen via Facebook 



Voorbeeld 



Voorbeeld We stellen vragen op de vergadering van algemeen belang (geen persoonlijke 

en/of specifieke problemen), ttz: vragen die wij krijgen van andere ouders of 

vragen die wij zelf hebben. 

 

“Op welke manier worden grote klassen volgend jaar ingericht? Zullen ze 

opnieuw gesplitst worden, of zijn er andere oplossingen?” 

 

“Wat is het actieplan van de school rond het plaatstekort?” 



MEEDENKEN (bv. acties en thema’s van de 
school mee vorm geven) 

Thema’s aanreiken 

 

Thema’s mee ondersteunen & uitwerken 



Voorbeeld 

Ondersteuning van het thema  

“verkeersveiligheid” 



Voorbeeld 

Aanreiken van het probleem 

“kriebelbeestjes”, en samen met 

de school een oplossing zoeken 



MEEHELPEN 





Voorbeeld 

Chocomelk (23/12) 



Voorbeeld 

Winter/zomerklaar maken van 

de schooltuin 



MEEWERKEN (bv. ouders inlichten, 
informatie-avonden suggereren en organiseren) 

Informatie-overdracht 

 

Terugkoppeling 



Voorbeeld 

Info-avond rond huiswerk 



MEEBEPALEN (bv. Schoolwerking 
aangenaam maken) 

Schoolteam in de bloemen zetten 

 

Financiële inkomsten ten goede van de kinderen 



Voorbeeld 

Dag van de leerkracht 



Voorbeeld 

Verkoop Marsepein (Sinterklaas) 

Verkoop chocolade (Pasen) 

 

Inkomsten uit andere activiteiten 
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Aankoop speeltuigen 

 

Sponsoring van 10€/kind voor de  

platteland/zeeklassen in 3e/4e leerjaar 

 

Ondersteuning van sociaal zwakkere 

kinderen (anoniem) 

 

Budget van 75€ per klasleerkracht bij 

goedheilig man 

 

Aankoop van fototoestellen 

(kleuterschool) 

 

… 

 
 Steeds ten voordele van de kinderen 

van de school 



Visie OC De Sleutelbloem 

 

De visie van het OC De Sleutelbloem is om te werken aan een school  

 

waarin elk kind zich thuis voelt, 

 

waar elk kind graag naar toe komt om zich te ontplooien tot iemand waar we met zijn 

allen fier op kunnen zijn. 


