
                                                                                                        

Ouderpanel op onze school  
 

 

                                   

 
Doel van het ouderpanel 
Het beleid op een school wordt meestal in samenspraak met schoolbestuur, (evt.) oudervereniging en 

team gemaakt. Tijdens een ouderpanel wordt een onderwerp uit het beleid van de school centraal 

gesteld en wordt hierover de mening van ouders gevraagd.  De meerwaarde zit hem in de rechtstreekse 

manier van communiceren. 

Ouders worden uitgenodigd om op school met elkaar en met de directie te komen praten over een 

bepaald onderwerp. 

Ouders kunnen op deze manier kritisch meedenken en bijdragen aan de verbetering van het onderwijs 

op de school van hun kind. Een slag richting kwaliteitsverbetering kan zo worden gemaakt. Er wordt 

geluisterd naar hun ideeën, en tevens kan de school achtergronden geven bij het te bespreken 

onderwerp. Dit zorgt voor wederzijds begrip en dit bevordert verdere communicatie. 

 

Voorwaarden 
Het is belangrijk dat het houden van een ouderpanel een draagvlak heeft binnen de oudervereniging, 

schoolraad en het team. Het betekent namelijk dat de ideeën en meningen van ouders serieus genomen 

wordt en gebruikt bij het maken of veranderen van het beleid. 

Tijdens een ouderpanel zijn ouders, directie en een verslaggever (ofwel vanuit de schoolraad ofwel 

vanuit het oudercomité ofwel vanuit het team,…) aanwezig.  

Het is niet de bedoeling dat de directie zich met de inhoudelijke discussie bemoeit. Ouders moeten niet 

het gevoel krijgen dat ze op de vingers worden gekeken of dat ze niet vrijuit kunnen praten. 

Ouders vertegenwoordigen in het ouderpanel zichzelf. Zij geven hun eigen mening over het onderwerp 

en vertegenwoordigen niet een groep ouders. 

Een andere voorwaarde is dat er onderwerpen zijn, die ouders aanspreken. Het moet hun raken. In 

overleg met de oudervereniging is het mogelijk tot gezamenlijke onderwerpen komen.  

De onderwerpen worden vanuit de ouders in het ouderpanel gesprokkeld.  De onderwerpen voor het  

allereerste ouderpanel komen vanuit de schoolraad. 

 

Organisatie 

 
Voor elke klas worden willekeurig door de secretaresse drie ouders gekozen.  Deze ouders krijgen een 

schriftelijke uitnodiging.  De uitleg over het ouderpanel wordt voor alle ouders in de nieuwsbrief 

opgenomen.  Een volgende keer worden er drie andere ouders uit de groep gekozen. 

De keuze om te komen is vrijwillig.  Ouders kunnen hiertoe niet gedwongen worden. Ouders 

vertegenwoordigen zichzelf en niet de klas waar hun kind zit.  De genodigden bezorgen het strookje, 

dat bij de uitnodiging zit, terug in de school.   

Het is uiteindelijk de bedoeling om een groep van ongeveer 30 ouders bij elkaar te krijgen.  

 

Opzet van de avond 
 

Het programma 

 

Vanaf 19.45 uur: ontvangst met een drankje + toewijzing tafels  

20u00  : inleiding + verduidelijking  vh doel en de werking (spelregels, rollen)vh ouderpanel 

20u15  : verduidelijking thema van de avond + brainstorm in kleine groep + plenum 

20u25  : gesprek in groepen 1
ste

 deel + plenum 

21u00  : pauze 

21u15 : gesprek in groepen 2
de

 deel + plenum 

21u50 : evaluatie + onderwerpen voor volgende ouderpanel + afronden  

22u00 : einde  



 

Het programma wordt doorgelopen en er wordt uitgelegd wat de bedoeling is. Voor ouders is het 

belangrijk om te weten dat zij in het onderwerp van de avond een groep vertegenwoordigen, m.n. de 

ouders. Naast team, schoolbestuur,oudercomité en schoolraad zijn zij een partij die haar licht laten 

schijnen over een bepaald onderwerp. Het is niet zo dat elke mening terug te vinden zal zijn in een 

nieuw beleidsstuk. De opbrengst van dit ouderpanel wordt meegenomen naar de andere geledingen.  

 

Verduidelijking van het thema van de avond  

 

Het thema wordt toegelicht en via een brainstorm (eerst in kleine en daarna in grote groep) wordt 

duidelijk wat ouders hierover reeds weten.  

 

Spelregels tijdens het gesprek  

 

 Elke mening telt. 

 Er moet niet gestreefd worden naar concensus. 

 Er worden geen namen van leerkrachten en leerlingen genoemd, geen persoonlijke aanvallen. 

 De groepen bestaan uit 4 personen.  Ieder groepslid krijgt een rol(dmv kaartjes): 

   de verslaggever  noteert de antwoorden en brengt verslag uit in de grote groep  

   de organisator leidt het gesprek en zorgt dat iedereen aan bod komt  

   de materiaalmeester brengt en haalt alle nodige materialen 

   de tijdsbewaker houdt de tijd in de gaten en zorgt dat het gesprek tijdig wordt afgerond. 

 

Groepsvragen  

 

De vragen worden geprojecteerd en elke vraag wordt per groep op een blad genoteerd. 

We gebruiken verschillende werkvormen. 

Na afloop worden de antwoorden in het verslag verwerkt.  

 

Evaluatie   

 

Aan het einde van de avond wordt er een evaluatieformulier uitgedeeld. De mening van ouders wordt 

gevraagd over het ouderpanel als instrument. 

 

Nieuwe agendapunten  

 

Aan de groep ouders wordt gevraagd om nieuwe items aan te brengen voor de volgende ouderpanel(s).  

Vanuit het team of de ander particpatieorganen kunnen ook onderwerpen worden aangebracht. 

 

Verslag en terugkoppeling  
 

Een schriftelijk verslag van de avond wordt door de verslaggever gemaakt. Na het ouderpanel wordt 

het verslag via mail* verstuurd naar de ouders die op het ouderpanel aanwezig waren. Zij kunnen nog 

opmerkingen doormailen.  Er wordt ook verslag uitgebracht op de teamvergadering en de andere 

participatieorganen (schoolraad en oudercomité).  In de nieuwsbrief wordt een korte weergave van de 

avond gegeven. Na verloop van tijd wordt in de nieuwsbrief aangegeven wat er uiteindelijk met de 

meningen van ouders is gebeurd. Dit stuk terugkoppeling is belangrijk om te laten zien dat de 

mening van ouders echt telt. 

 

*Op de aanwezigheidslijst worden vooraf de e-mailadressen reeds genoteerd.  De aanwezigen kijken 

deze na enverbeteren indien nodig. 

 

 

 

 

 

 


