
20 Sint-Canisiusblad maart 2012

k
w
a
l
i
t
e
i
t
s
z
o
r
g

Na de kleuterjaren, waar de kleuter onbezorgd (of 
toch meestal) opgroeit, doet hij een stap naar de 
‘grote school’. Een grote stap. Van de ‘speeltuin 
der kinderlijke onschuld’ moet hij nu luisteren en 
stilzitten, zich concentreren, … meer luisteren, meer 
stilzitten, meer concentreren,…. Hij moet ‘leren 
leren’. Een moeilijke opdracht voor de toch nog jonge 
bengel. En de ouder loopt naast zijn kind en huppelt 
soms achterop, om even later het kind weer bij te 
benen. Hij loopt naast het kind in zijn ontwikkeling. 
Hij steunt, stuurt en stimuleert. Wat de ouder thuis als 
evident ervaart en wat onderdeel uitmaakt van zijn 
eigen pedagogisch project, hoopt hij deels te kunnen 
projecteren naar de schoolse context. 

Sommige ouders kiezen daarom om zich lid te maken 
van de ouderraad. Ze hopen via dit orgaan hun eigen 
pedagogisch project te integreren in het pedagogisch 
project van de school. Ze hopen verbinding te 
kunnen realiseren. De ouder ziet een uitdaging in de 
samenwerking met andere ouders en het schoolteam. 
Anderzijds ziet het schoolteam een groep ouders 
die nieuwsgierig is, zich enthousiast opstelt en 
richting wil geven aan dit schoolse gebeuren. Het 
begin van een boeiende zoektocht. Het begin van 

ouderparticipatie.

De ‘baby mobiel’ is een mooie metafoor om 
ouderparticipatie beter te begrijpen. De baby ligt 

Ouderparticipatie: 
een hefboom voor het 
pedagogisch project van 
de school

Het is voor iedere jonge ouder een grote stap om zijn kind langzaam los te 
laten. De ouder ziet zijn kleine baby opgroeien tot peuter en even later tot 
kleuter. Hij groeit op in het warme, beschermende nest.  En vanuit dit knusse 
nest vertrekt de  kleuter naar de ‘eerste’ school, de kleuterschool. Net als 
voor de kleuter is het voor de ouder een vrij onbekende stap. Beiden komen 
in een nieuw netwerk terecht dat hun leven meer kleur geeft. Zowel de 
kleuter als zijn ouders ontdekken dat samenwerken met anderen, met nieuwe 
mensen, boeiend kan zijn. De kleuter moet leren afscheid nemen, delen, 
luisteren, knippen, spelen, ruzie maken en weer goedmaken,… de kleuterklas 
wordt een oefenzone voor zijn sociale vaardigheden.  De ouder op zijn 
beurt komt terecht in een nieuwe groep van volwassenen: het team van het 
kleuteronderwijs en de andere ouders. De ouder deelt bekommernissen, 
vraagt raad, leert langzaam afscheid nemen, steekt een handje toe bij 
activiteiten van zijn kleuter, schoolfeest,… en oefent op eigen manier met het 
uitbouwen van een nieuw sociaal netwerk. Zowel de kleuter als de ouder zijn 
zoekende naar een positie in deze nieuwe groep .
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in zijn wiegje te genieten van het wiebelen van het 
mobieltje. De verschillende elementen bewegen als 
mama of papa het even aanraken, maar ze bewegen 
evenzeer als de deur van de kamer open gaat en 
een zuchtje wind de mobiel doet bewegen. De baby 
ligt te kirren van plezier omdat de elementen samen 
bewegen. Geen statisch gegeven, maar een dynamisch 
gebeuren. Elk element is onlosmakelijk verbonden 
met een ander element. De draden verbinden de 
elementen met elkaar, houden ze samen, maken ze 
stevig. Dit is ook zo met het woord ouderparticipatie. 

De mobiel ‘ouderparticipatie’ bestaat uit het centrale 
element met daaraan verbonden de zes elementen, 
nl. de leerlingen, de ouders, het lerarenteam, de 
directie, de ouderraad en de schoolraad. Deze 

zes elementen zijn onlosmakelijk met elkaar 
verbonden en houden elkaar in evenwicht of brengen 
elkaar uit evenwicht. Bijvoorbeeld: Hoe meer 
ouders constructief betrokken zijn en worden bij de 
werking van de school, hoe meer het schoolteam 
zich ondersteund voelt in z’n opdracht, wat ten 
goede komt aan een positief schools klimaat voor de 
leerlingen. Maar, hoe meer gesloten het schoolklimaat 
is in een school, hoe groter de afstand wordt tussen 
directie/schoolteam en ouders, hoe minder ouders 
zich verbonden voelen met het schools gebeuren, 
wat zich ook zal laten voelen bij leerlingen die zich 
minder verbonden gaan voelen.
Als één van de elementen van de mobiel uit 
evenwicht raakt dan zal ook ouderparticipatie uit 
evenwicht raken en zich niet verder ontwikkelen of 
verstarren. Het mobieltje is broos, de touwen zijn 
geen stalen kabels maar zijden draden. Het mobieltje 
kent pas succes als alle elementen zorg dragen voor 
elkaar. Als leerlingen, ouders, lerarenteam, directie, 
ouderraad, schoolraad in balans zijn met elkaar.

Toepassing op de Broederschool in Heule

Binnen de Broederschool van Heule is 
ouderparticipatie een dynamisch 
gebeuren dat zijn momenten van evenwicht 
afwisselt met momenten dat het mobieltje eventjes 
uit balans dreigt te geraken, om uiteindelijk terug 
in evenwicht te komen. Het samenbundelen van 
ouders is een positieve impuls binnen de werking 
van de school en tevens een brug naar het team van 
leerkrachten en directie. Maar het evenwicht kan 
wel eens eventjes wankelen. Ouders komen, ouders 
gaan, er is een wissel geweest van directeur, er is een 
wissel geweest van voorzitterschap, het schoolteam 
verandert, er is een herstructurering binnen de Heulse 
scholen op komst... Het is niet altijd zo eenvoudig om 
ouders warm te maken voor een ouderwerking, het is 
niet altijd eenvoudig om leerkrachten warm te maken 
voor de ideeën van de groep ouders, niet alle ouders 
uit de ouderwerking staan altijd op dezelfde lijn...

maar er heerst een open en positieve sfeer wat het 
evenwicht helpt terug te vinden.

Tot op vandaag bestaat er in de Broederschool 
een actief oudercomité. Hierin zetelen ouders, één 
leerkracht (wisselbeurt) en de directeur. Dit team 
van enthousiaste ouders is op vele momenten een 
ondersteunende factor bij schoolse activiteiten, alsook 
een bron van creativiteit. Het oudercomité deelt 
zich op in werkgroepen die elk hun accent leggen in 
de werking (eetfestijn, boekenweek, verkeersweek, 
week van de smaak, schoolfeest, koekjesverkoop, 
receptie eerste communie, kerstrapportendrink…). 
Het oudercomité beoogt hiermee de samenwerking 
tussen ouders en de school te stimuleren, en de 
nodige fondsen te verwerven om activiteiten te 
ondersteunen die de ontwikkeling van de leerlingen 
helpen bevorderen.

Een zevental jaren geleden kreeg het oudercomité 
richtlijnen om zich om te vormen naar een 

ouderraad. Er werd toen gekozen om de 
werkkracht van het bestaande oudercomité te 
behouden - het oudercomité als ‘power-team’ bestaat 
nog altijd - en daarnaast ook een ouderraad in het 
leven te roepen. Dit is een kleine groep (ouders en 
directeur). De ouderraad wordt samengesteld uit een 
deel ouders die zetelen in het oudercomité en vanuit 
de ouderraad worden enkele ouders afgevaardigd in 
de schoolraad. Hierdoor blijven de elementen van de 
mobiel met elkaar verbonden. De ouderraad kreeg 
als doelstelling advies te geven aan de schoolraad en 
het pedagogisch project van de school mee helpen 
vorm geven. 
Een nieuw element van de mobiel ouderparticipatie 
kreeg vorm. Met de leden van de ouderraad werd al 
vrij snel gekozen om elk jaar één wegwijzer uit de 
visie van de school uit te werken en zo mee te helpen 
bouwen aan het pedagogische project van de school. 
De tien wegwijzers die de pedagogische pijlers 
vormen van deze school en waarrond de ouderraad 
kon werken waren: zorg, openheid, creativiteit, 
persoonlijk leerproces, structuur, samenwerking, 
sociaal engagement, waarden, kansen bieden, er 
mogen zijn.

Twee projecten in de kijker: het FAP- 
project en het StuBroe - project
Het FAP- project ontstond uit de wegwijzer ‘sociaal 
engagement’. 
Pesten komt voor in elke school en als school 
moet men actief anticiperen op pestgedrag om te 
voorkomen dat dit uitmondt in problematisch gedrag. 
De ouderraad koos ervoor om dit pedagogische 
project mee vorm te helpen geven.
In de ouderraad werd het concept FAP geboren 
het Front Anti Pesten! Er waren twee 
voorwaarden om het project te doen slagen. In 
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eerste instantie de continuïteit van het pedagogische 
project: werken rond pesten zou pas zinvol zijn als dit 
project het hele schooljaar in de kijker kon staan en 
er tevens een opvolging zou komen naar de toekomst 
toe. Tevens had dit project maar zin als leerkrachten, 
ouders en leerlingen samen konden werken. Het 
moest gedragen worden door iedereen, er was nood 
aan participatie vanuit alle geledingen.
De ouderraad ontwierp het denkkader en het 
concept. Het geheel werd dan besproken in het 
oudercomité met de vraag naar medewerking en 
creatieve mensen. Op hetzelfde moment werd dit ook 
besproken binnen het schoolteam met de vraag naar 
samenwerking, tijd en ruimte van de leerkrachten en 
directie.
Als snel werd FAP geboren en ontstonden er allerlei 
acties: 

Ouders maakten panelen met graffiti met de 
slogan ‘FAP was here!’. Ze werden op een avond 
opgehangen en verspreid over de school. De 
leerlingen kwamen thuis en vroegen aan hun 
ouders wie of wat FAP was. Hun nieuwsgierigheid 
werd geprikkeld... Al snel werd het onderwerp 
geïntroduceerd in de klassen, kwamen er affiches 
op de speelplaats en werden ‘Fien en Piet’ de 
centrale stripfiguren in ons project. 
Een ouder was bereid om stripverhalen te 
tekenen met een open einde. Een groep ouders 
vormde de redactie en bedacht pestverhalen 
met een open einde. De leerlingen kregen op 
geregelde tijdstippen een kort stripverhaal met een 

pestsituatie. Dit werd met de leerkracht besproken 
in de klas en er werd met de leerlingen gepraat en 
gedacht over ‘hoe omgaan met pestgedrag’. 
De kinderen mochten hun eigen FAP-logo 
ontwerpen en de ouders werden ingelicht via de 
schoolkrant. 
Tevens werd er een vormingsavond in verband 
met pesten georganiseerd door het oudercomité, 
de ouderraad, het schoolteam en het CLB in 
verband met pesten. 
Ouders en schoolteam zochten naar een invulling 
van de lange middagpauze. Een te lange pauze 
bleek het risico op verveling en op pestgedrag 
in de hand te werken. Er werd besloten om 
middagactiviteiten uit te bouwen (computer, dans, 
crea, spel,…). Dit alles werd georganiseerd samen 
met ouders en leerlingen van het zesde leerjaar. 
Gedurende het schooljaar kregen de klassen ook 
de opdracht om een pestscenario te schrijven voor 
een kortfilm. Samen met enkele ouders werden 
deze scenario’s gefilmd en in de klas besproken. 

Het FAP-verhaal kende zijn succes en werd een 
mooi voorbeeld van ouderparticipatie binnen onze 
school. Als kers op de taart werd FAP vereeuwigd 
op de website van de school en tot op heden is er 
nog steeds een FAP-knop op de website. Leerlingen 
kunnen er hun vragen stellen rond pesten of 
melding maken van pesten. De vragen komen bij 
de zorgcoördinator terecht die op een discrete wijze 
deze vragen opvolgt.
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Het StuBroe-project (Studio Broederschool) 
ontstond uit de wegwijzer ‘samenwerken’. 
Samenwerken is een belangrijke pedagogische pijler 
in de broederschool. Het is ook de grondsteen van 
ouderparticipatie. 
De ouderraad kwam op het idee om een Glazen Huis 
te maken (analoog met het huis van Studio Brussel) 
en om het project hier rond op te bouwen. Opnieuw 
werden ideeën verzameld en gerealiseerd.

Leerkrachten werden op de hoogte gebracht en 
warm gemaakt om met hun klas aan de slag te 
gaan en mee te helpen aan de uitbouw van het 
project.
Aan de leerlingen werd gevraagd om met hun 
eigen klas een actie te organiseren. Dit met als 
opdracht SAMEN te werken aan een actie voor 
een gemeenschappelijk goed doel: nl. het helpen 
van kinderen die lijden aan diarree in de wereld. 
De actie mocht geld opbrengen, maar dit was 
niet ons hoofddoel. Het ingezamelde geld zou 
rechtstreeks gaan naar het ‘echte’ Glazen Huis. 
Enkele creatieve en handige ouders bouwden een 
‘echt’ mobiel Glazen Huis.
Er werden flyers en affiches ontworpen door 
ouders en tijdens de startdag werden deze flyers 
uitgedeeld aan de ouders om hen op de hoogte 
te brengen van het project.
De startdag van StuBroe ging gepaard met een 
eigen Glazen Huis dat werd opgezet op de 
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speelplaats (weliswaar met plastieken zijpanelen). 
Een ouder-DJ draaide plaatjes, Karrewiet (Ketnet) 
kwam op bezoek en interviewde leerlingen, een 
super-boost voor het project! Het project kwam 
op televisie en raakte zo bekend in en buiten de 
Heulse scholen. 
De leerlingen werkten hun eigen acties uit 
(kerstkaarten maken en verkopen, inkopen doen 
voor andere mensen, auto’s wassen, een website 
maken en sierraden verkopen, veilen van eigen 
kunstwerkjes op het eetfestijn…). 

Het StuBroe-project zorgde voor een hele dynamiek 
in de school: leerlingen waren enthousiast, originele 
acties kwamen uit de bus, leerkrachten en directie 
staken tijd en energie in het project, en vooral 
vele ouders staken een helpende hand toe …De 
maanden tussen begin september tot eind december 
waren drukke maanden voor heel wat ouders. 
Ouderparticipatie werd hier in de pure zin van het 
woord gerealiseerd. Vele handen maakten een stabiel 
mobieltje. 

Het Glazen Huis werd vier maal opgebouwd 
op de speelplaats, telkens kwam er pers, telkens 
was er een speciale actie (luchtfoto, kunstwerk 
maken,…).
Gedurende de hele periode werd er gewerkt aan 
een flash-mob (een ouder kwam iedere middag 
dans geven op de speelplaats). 
Leerlingen konden samen in de klas beslissen welk 
plaatje ze wilden horen tijdens de ochtendshows 
van het Glazen Huis.
Leerkrachten konden een beroep doen op ouders 
om hun acties te ondersteunen.
De directie verzorgde steeds de ruimte en tijd 
en hielp mee met de organisatie van het hele 
gebeuren. 
Als slot ging een grote groep leerlingen, met 
toestemming van hun ouders, naar het Glazen 
Huis in Kortrijk. Heel wat ouders, leerkrachten 
en directie vervoegden de groep. Op het 
schouwburgplein werd de flash-mob gedanst 
met alle leerlingen, het ingezamelde geld werd 
afgegeven aan de medewerkers van Music for Life 
(Studio Brussel). 

Het FAP- project en het StuBroe-project zijn slechts 
twee projecten van de vele die de voorbije jaren 

werden opgezet. Maar beide getuigen van een 
zeer grote vorm van ouderparticipatie binnen het 
pedagogisch project van deze school.

Tenslotte

Bekeken door een kritische bril kan ouderparticipatie 
toch ook vaak een moeizaam proces zijn binnen een 
school. Het mobieltje heeft niet veel nodig om uit 
evenwicht te geraken of om met zijn zijden draden in 
de war te raken. 
Eén van de valkuilen van ouderparticipatie is het 
niet vinden van een evenwicht tussen schoolteam en 
ouders. Ouders hebben het gevoel dat leerkrachten te 
weinig investeren in het uitwerken van de activiteiten 
die de ouders voorstellen. Engagementen worden 
in vraag gesteld en kunnen enkele elementen uit 
balans brengen. Het enthousiasme van ouders 
kan geremd worden door een te passieve houding 
van een schoolteam, een gevoel van te weinig 
wederzijds begrip,… Of ouderparticipatie kan ook 
geremd worden omdat de groep ouders die willen 
participeren te klein is om iets te realiseren of te moe 
is omdat het steeds op hun schouders terecht komt. 
Anderzijds kunnen leerkrachten ook ‘overbevraagd’ 
worden, zijn ouders zich soms niet bewust dat de 
leerkracht veel energie steekt in zijn persoonlijk 
project als leerkracht en in zijn vrije tijd soms zijn 
werk eens wil loslaten. Directie speelt hierin de rol 
van bemiddelaar en moet het evenwicht vinden 
tussen het bejegenen van ouders, het bejegenen van 
leerkrachten en het bejegenen van de leerlingen. Een 
wankel evenwicht.
Het is goed te ervaren dat de broederschool Heule 
‘ouderparticipatie’ hoog in het vaandel blijft dragen. 
Natuurlijk kan alles beter, natuurlijk geraakt de mobiel 
ook in deze school eens uit evenwicht, natuurlijk kent 
het enthousiasme bij alle betrokkenen ook zijn ups en 
downs, … maar allen hebben ze de wil om te blijven 
streven naar een gezond evenwicht, naar een open 
en positief schoolklimaat. En daar draait het tenslotte 
om. 

Geert Taghon
Voorzitter ouderraad Broederschool Heule
www.geerttaghon.be


