Ann Van Steenwinkel en Katrijn Van Hauwe

Leefschool De Dageraad – De Ouderraad
De basis van de ouderraad die staat er, en die werkt!
Dus we willen hierop verder bouwen, met de bedoeling om nóg meer mensen warm te
maken om zich op de één of andere manier, al is het slechts voor 1 keertje, te engageren op
school. Graag willen we als ouderraad het kloppend hart van de volledige ouderwerking op
school zijn!
De school puilt uit van mensen die ‘ ja’ zeggen, een ja op luizen zoeken, een ja op glazen
afruimen en een ja op ‘ zullen we anders eens een fijn feestje doen’.
Deze ja’s moeten we proberen te behouden, uit te breiden… En zo tot een grote
gemeenschap van geëngageerde ouders komen.
Centraal staan:
•
•
•

De ouderraad
De klasverantwoordelijken
De werkgroepen

DE OUDERRAAD
De ouderraad moet het kloppende hart van de ouderwerking van De Dageraad zijn. Het
moet een gezellig moment zijn, om de 6 a 7 weken, al dan niet georganiseerd op school,
waar er ruimte is voor discussie over school en curriculum gebonden discussies, maar
eveneens voor de uitwerking van nieuwe ideeën, nieuwe initiatieven, en een hapje en een
drankje J
We willen proberen om mensen hiervoor warm te maken, al is het maar voor af en toe een
keertje, voor het komen voorstellen van nieuwe ideeën, voor je bekommernissen of zorgen,
enzovoort… Vanuit de directie is er absoluut iemand welkom, maar evengoed mag de
directie inhoudelijke puntjes doorgeven om ter plekke te bespreken, en worden ze
gedebrieft achteraf.
We willen ook echt op zoek naar 10 klasverantwoordelijken die het ook zien zitten om de
ouderraad af en toe bij te wonen.
En vanuit de ouderraad een paar extra initiatieven opzetten, niet alleen de wijn en wafel
verkoop… Zie verder onderaan…
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WERKGROEPEN
De werkgroepen blijven behouden, zelfs nog uitgebreid. Maar we moeten proberen om
nieuwe leden aan te trekken, mensen met een vast engagement, maar ook mensen die af en
toe eens aan iets willen meewerken… Die een idee hebben, en mensen zoeken om dit mee
uit te werken… We moeten ook ruimte creëren voor losse initiatieven. Ad Hoc ideeën
opvangen en zuurstof geven, ze laten uitgroeien. Er zijn ideeën: we moeten ze gewoon
kunnen laten groeien!
GROEN: deze werkgroep draait, met als grote projecten de vergroening van de
kleuterspeelplaats, de vergroening van de speelplaats, een groenslinger op straat… Maar
misschien is er wel ruimte voor kleine initiatieven, zoals bloemetjesplant dag in de bakken
aan de straatkant, een mini moestuin opzetten in de tuin van de pastorij, schoolkippen die
eitjes leveren… In een stad waar veel kinderen en ouders geen tuin hebben, kunnen dit nog
fijne initatieven zijn.
VERKEER: deze werkgroep draait, verkeersdag en fluospulletjes verkoop… Voor de fluo
controles zijn er altijd veel vrijwilligers, ook dit te verspreiden via de klasouders, omdat nu
sommige ouders en kinderen hun kans gemist hebben… Misschien kan de ouderraad ook
een leuke tegenprestatie zetten als er een bepaald percentage behaald wordt?
KOFFIEPAPA’S: een kleine, gezellige werkgroep. Misschien kan deze werkgroep naar
aanleiding van het einde van de ramadan een extra ochtend koffie moment doen met
thee/koffie/zoete gebakjes? Is wel een leuke extra voor de moslimouders op school.
WEL EN WEE: hier willen we terug op inzetten, veel mensen gaven aan deze werkgroep te
missen. Veel activiteiten zijn op woe ochtend, dus misschien moet deze werkgroep op woe
ochtend samenkomen op school? In het begin een kalender opmaken van mogelijke
initatieven, en op zoek naar mensen die ad hoc willen bijspringen.
o
o
o
o

Complimentjesdag (1 maart): fijn om aan iedereen die op school passeert die dag
een leuke attentie te geven
Dikke truiendag: warme soep geven aan de kinderen
Winterfeest: als het echt eens heel erg koud is, alle kindjes op school tijdens de
speeltijd een tas heerlijke warme chocomelk geven
Fruitbrochetten…

FEEST: er is niet echt een feest comité. Misschien is daar wel ruimte voor? J
De ouders die de dageraadfuif organiseren, hoe kunnen we hen betrekken bij de ouderraad
en bij eventuele andere initiatieven?
o
o
o

Ouderfuif
Kippenfeest (of iets anders): samen eten, drinken, praten: versterkt de banden, goed
voor de sfeer, zorgt voor een extra centje voor de ouderwerking
Cocktailavond: gezelligheid troef. Dageraad ouders onder elkaar.

KWIBBELMEESTERKRANT: een vaste traditie, draait, werkt… J
DE HERFSTWANDELING: dit zijn 3 enthousiaste papa’s met een idee. Hopelijk blijven ze dit
doen, en misschien kan er wel een lentewandeling, of een zomerfietstocht georganiseerd
worden?
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DE KLASVERANTWOORDELIJKEN
Hier willen we echt 10 mensen zoeken die:
o
o
o
o

o

Actief op zoek gaan naar de contactgegevens van alle ouders
Een mailinglijstje maken
Een whatsapp groep aanleggen
Ouders verwittigen als er klasgebonden activiteiten zijn (luizen gesignaleerd, ouders
gezocht om te zwemmen, om een klas over te nemen, om te supporteren op de
dageraadloop of om mee te lopen als klas) of als er ouderraad gebonden activiteiten
zijn (fruit snijden, helpers gezocht voor het schoolfeest, wie komt er mee naar de
ouderfuif?).
Af en toe eens naar de ouderraad komen, doorgeven wat er leeft in de klas, welke
initiatieven zouden kunnen werken, welke info ouders nodig hebben…

Ideaal scenario is als we deze 10 mensen vinden voor de start van het nieuwe schooljaar,
waarbij ze op de info avond echt al de werking van de ouderraad kunnen overbrengen aan
alle ouders in de klas.
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JAARKALENDER EN EVENTUELE NIEUWE INITIATIEVEN – nog aan te vullen

SEPTEMBER
Welkom terug moment 4/9
After school moment voor ouders en kinderen op een zonnige vrijdag.
OKTOBER
17 oktober Verzet tegen armoede.
NOVEMBER
Tbc
DECEMBER
Wijn en wafel verkoop
Warmste week initiatief
JANUARI
Tbc
FEBRUARI
ouderfuif
dikke truiendag soep moment
MAART
Complimentendag
Lentefeest
APRIL
Tbc
MEI
Fruitbrochettes
JUNI
Einde ramadan ochtendmoment
Cocktailavond
Einde schooljaar activiteit
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CONCRETE ACTIES VOOR SCHOOLJAAR 2017-2018
We willen graag aan community building doen.
De ouders onderling van elkaar verbinden, niet enkel voor samenwerkingen die rond de
school draaien, maar ook als een soort van warme gemeenschap waar je vragen kan
stellen, foto’s kan delen, en kan reageren op elkaar.
Verbinden via communicatie/social media (we zijn nu eenmaal 2017):
o

De klasverantwoordelijken krijgen een grotere rol dan enkel af en toe een
mailtje te sturen als er ouders gezocht worden voor het lentefeest of de
kerstdrink. Zij moeten een beetje de motor van de ouderwerking per klas
worden. Het is zaak om 10 geëngageerde, gemotiveerde mensen te vinden,
die in een klas mensen aanspreken.

o

Facebook meer inzetten: de pagina van de school wordt actief bekend
gemaakt. Alle ouders worden uitgenodigd om lid te worden van de groep //
de pagina te volgen.

-

§
§
§

-

Via deze pagina wordt nieuws verspreid. Foto’s delen vanuit de
klassen.
Via de pagina wordt verslag gebracht vanuit de werkgroepen. In
beeld.
Via deze pagina worden oproepen gelanceerd om mensen in te
schakelen in geplande activiteiten

o

What’s app groepen promoten voor de communicatie per klas: per klas 1
groepje anamaken met zoveel mogelijk ouders in. Is een makkelijke manier
om last minute oproepjes te verspreiden, en om leuke klasfoto’s of ideetjes
te delen. Je neemt zo actief deel als je wil, je kan de meldingen ook altijd
uitschakelen J

o

Een maandelijkse nieuwsbrief: digitaal te verspreiden en voor de mensen
die liever niet via mail communiceren, voorzien we een papieren exemplaar.
Idee is vanuit een vast sjabloon te werken, en hier leuke nieuwtjes (nieuwe
baby’s) , ideeën, foto’s, initiatieven in te verwerken, aangevuld met toffe
foto’s. Hoeft niet veel te zijn, gewoon een leuke maandelijkse update wbt de
ouderwerking, zodat iedereen weet wat er leeft en bruist op onze school.

Verbinden via eigenaarschap
o

De rol van klasverantwoordelijke gaan we meer body geven, zoals hierboven
staat. We proberen de klasverantwoordelijken ook op de ouderraad
vergaderingen te krijgen, om zo om de x aantal weken een update te geven
van wat er reilt en zeilt in de klassen…
Meer betrekken bij de dagelijkse werking. Nu vaak enkel doorgeefluik; nood
aan duidelijker profiel; meer verbinden met andere klasverantwoordelijken.
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o

Een duidelijk overzicht van mogelijke engagementen geven
Er is nood aan een overzicht van het jaarprogramma. Als ouder is het niet
altijd evident om het engagement in te plannen. Een overzicht,
raadpleegbaar via de schoolwebsite / facebookpagina van alle taken die
ingevuld kunnen worden maakt dit eenvoudiger.
Een digitale ( overzicht) brochure van de manieren dat je je vrijwillig kan
inzetten; obv talent ( voorgrond / achtergrond, trekken/ ondersteunen,
occasioneel/ vast,
§ Leesmomenten
§ Zwemmen
§ Klas opvangen
§ Luizen zoeken
§ Feesten en evenementen
§ Werkgroepen

o

-

ruimte voor eigen initiatieven van ouders: heb je een goed idee, spui he dan
hier, roep iemand van de ouderraad, de klasverantwoordelijke, en we doen
er alles aan om een fijn idee samen te verwezenlijken.

Verbinden via happiness: What’s in it for me…
Ouders worden nu vooral betrokken op het schoolleven via oproepen om iets te
doen. En dat is vaak ronselen met niet ingevulde taken. De ouderraad kan zich
inzetten om een aanbod te doen naar ouders om ook iets terug te krijgen
§
§
§

-

Kinderopvang: coöperatieve kinderopvang zit in de lift: hoe kunnen
we dit vanuit de ouderraad eventueel faciliteren.
After hours aanbod: hobby aanbod voor leerlingen via vrijwillers
Samen eten, dansen, plezier maken: niets dat mensen zoveel
verbindt, als deze dingen. Dit kan ook een deeltje van de taak van de
ouderraad zijn: een fijne informele band tussen ouders
bewerkstelligen. Opnieuw: community building op alle mogelijke
manieren.

Verbinden via identiteit “dageraadouder”
o

o

Als er iets is, wat alle ouders gemeenschappelijk hebben: dan is het de zorg
voor één of meerdere kinderen op de dageraad. En met die gemene deler,
kunnen we aan de slag.
De Dageraad kan ook naar buiten, naar de buurt toe ingeschakeld worden
om een verschil te maken.
o Mee inschakelen in Warmste buurt J: poets het plein, maak de wijk
mee groener, kom naar buiten als warme school tijdens de warmste
week van MFL bijvoorbeeld…
o De school terug van de ouders maken. De ouderraad kan een systeem
uitdokteren, waarbij het terug mogelijk is voor ouders om het
schoolgebouw te gebruiken (vooral de buitengedeelten dan). Dit kan
een extra centje opleveren voor de ouderraad, waar andere initiatieven
dan mee gespijsd kunnen worden.

