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Ouderparticipizza
Sinds de ‘luizenmoeder’ op de televisie is
ouderparticipatie bijna een karikatuur geworden.
De betrokkenheid van ouders is een belangrijke
factor op school. Als dat goed geregeld is tenminste.
Anders kunnen er schoolpleintaferelen ontstaan die
voedingsbodem zijn voor populaire televisie.
TEKST MAARTEN MASSINK

De instituten waarin ouders
invloed kunnen uitoefenen
Ouders kunnen invloed uitoefenen op het
onderwijs van hun kinderen via de instituten
medezeggenschapsraad of ouderraad.

Ouderbetrokkenheid is het scala aan aandacht die de ouders aan
hun kind geven, bijvoorbeeld hoe ze bij het kind betrokken zijn,
vooral op het gebied van school/scholing. Een betrokken ouder is een
ouder die met zijn/haar kind meeleeft, meedenkt en in hem of haar
geïnteresseerd is. Deze betrokkenheid kan leiden tot mengen in zijn/
haar schoolomgeving om daarmee als ouder een positief steentje bij
te dragen.
Ouderparticipatie gaat over de ouders die daadwerkelijk binnen
de school actief zijn als vrijwilliger of als vertegenwoordiger binnen
de medezeggenschapsraad. Activiteiten voor ouderbetrokkenheid
kunnen onder andere bestaan uit:
• Informatie en communicatie
• Opvoedingsondersteuning
• Ouderhulp
• Activiteiten voor/door ouders
• Werkgroepen
Bron: https://www.regenboog-lelystad.nl/ouderbetrokkenheid/

Medezeggenschapsraad of ouderraad?
Elke school heeft een medezeggenschapsraad (mr) en op de meeste scholen is ook
een ouderraad (or) actief. Wat is het verschil tussen die twee? En hoeveel invloed heb
je als mr- of or-lid?
Medezeggenschapsraad verplicht
Een medezeggenschapsraad is wettelijk verplicht voor elke school. Via de
medezeggenschapsraad hebben ouders en het personeel invloed op het
schoolbeleid. Scholen zijn niet verplicht om een ouderraad te hebben, maar toch is
er op bijna iedere school een. In de medezeggenschapsraad (mr) zitten ouders en
personeelsleden van de school. Zij houden zich bezig met het schoolbeleid en de
schoolorganisatie. Het schoolbestuur moet de mr raadplegen voordat het belangrijke
beslissingen neemt, bijvoorbeeld over naschoolse opvang of een reorganisatie.
Invloed van de medezeggenschapsraad
De taken en bevoegdheden van de mr zijn vastgelegd in de Wet Medezeggenschap
Scholen. Afhankelijk van het soort beslissing heeft de mr adviesrecht,
instemmingsrecht of initiatiefrecht. Het advies van de mr is niet bindend, maar het
schoolbestuur moet het wel serieus overwegen. Instemmingsrecht betekent dat
het bestuur een beslissing alleen kan nemen als de mr akkoord gaat en met het
initiatiefrecht kan de mr zelf onderwerpen op de agenda zetten.
Ouderraad
De ouderraad – de naam zegt het al – bestaat alleen uit ouders. Over de taken van de
ouderraad (or) is niets vastgelegd in de wet. Leden van de or organiseren activiteiten
op school, zoals feesten, evenementen en informatieavonden. Een andere belangrijke
taak van de ouderraad is het gevraagd of ongevraagd adviseren van de directie en de
mr. Ook kan de ouderraad bemiddelen tussen ouders en de school.
Lid worden
Voor de medezeggenschapsraad kun je je verkiesbaar stellen. Hoe dat op de school
van jouw kinderen in zijn werk gaat kun je lezen in het mr-reglement van de school.
Leden van de ouderraad worden meestal gekozen tijdens een ouderavond. Je kunt
tegelijkertijd lid zijn van de or en de mr.

Bron: https://www.oudersvannu.nl/kind/school/medezeggenschapsraad-of-ouderraad/

Hoe betrokkenheid ouders
verder regelen?
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Maar ouders kunnen ook betrokken worden
zonder in ouderraad of medezeggenschapsraad
zitting te nemen. Een speurtocht via internet
leert dat vooral basisscholen zeer actief zijn in
het betrekken van ouders bij het uitvoeren van
allerlei activiteiten binnen school.
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De contactouders
Een goede motivering voor het betrekken van
ouders bij het onderwijs van hun kind lezen
we op de site van obs de Vuurtoren uit Lelystad
middels het gebruikmaken van ‘contactouders’

De contactouders
Contactouders zijn ouders die, indien nodig, overleggen met de
leerkracht en met andere ouders van de groep. Wij denken dat
ouders op verschillende terreinen hun inbreng kunnen hebben. Het is
goed als ouders en leerkrachten van elkaar weten hoe ze over zaken
denken.
Ouders weten bijvoorbeeld heel goed wat er leeft bij kinderen en
kunnen leerkrachten een dienst bewijzen door hier met hen over te
praten. Op deze wijze kan de school sneller inspringen op belangrijke
zaken. Ook kunnen ouders, in overleg met de leerkracht helpen bij
het organiseren van activiteiten binnen een groep.
.
Vaak zijn niet alle ouders nodig bij een activiteit, maar het is fijn als
je als leerkracht één of twee ouders hebt waarmee je regelmatig
contact kunt hebben.
• Kunnen ouderavonden meehelpen organiseren
• Kunnen bij speciale activiteiten de ouderhulp ondersteunen
• Kunnen informatie verzamelen voor ouders of leerkrachten
• Kunnen andere ouders inschakelen wanneer er hulp nodig is

Wat zijn de voordelen van contactouders?
Het is gebleken dat kinderen zich prettiger voelen op school als hun
ouders directer zijn betrokken bij de school en het onderwijs. Voor
kinderen is het fijn als ze merken dat ouders belangstelling hebben
voor de gang van zaken in de groep en op school. Ouders krijgen
meer inzicht in het schoolgebeuren. De ouders leren elkaar beter
kennen. Ze krijgen de kans om in gesprek te komen met elkaar
en met de leerkracht over opvoedkundige en/of onderwijskundige
zaken. Ouders krijgen het gevoel dat de school ook hun school is.
Leerkrachten krijgen een soort 'backing-groep'. Zij kunnen met de
ouders zowel positieve als negatieve gebeurtenissen bespreken. Door
de contactouders wordt de afstand tussen ouders en school kleiner.
Problemen worden niet op straat of op het plein besproken, maar in
school, zodat er ook oplossingen gevonden worden.
Bron: https://www.obsdevuurtoren.nl/schoolwiki/?
artikel=contact-ouders&term=ouders


Ouders helpen mee

Meehelpen van ouders
Ouders worden gevraagd mee te helpen met
het organiseren van activiteiten in de les
(assisteren van juf of meester) of te helpen bij
buitenschoolse activiteiten.

De Ouderraad (or), gevormd door een groep
enthousiaste ouders, verricht hand- en
spandiensten bij feesten en vieringen. Daarnaast
ondersteunen zij bij sportactiviteiten en is het
onderhoud van de website in hun handen. De
voorleesouders worden gedurende korte periodes
(meestal zo’n zes weken) ingezet om een groepje
kinderen uit groep 1 en 2 interactief voor te lezen.
De klusouders worden ongeveer twee keer per
jaar ingezet om kleine onderhoudsklussen uit
te voeren. We komen dan op een avond bijeen
en zetten met elkaar de schouders eronder.
Begeleiders bij diverse activiteiten, bijvoorbeeld
bij bezoeken aan het theater of bij de begeleiding
van het schoolreisje, worden persoonlijk door
de leerkrachten gevraagd. De bibliotheekouders
verzorgen samen met een vertegenwoordiger van
DOK het uitlenen van boeken, het begeleiden bij
het zoeken naar boeken en gericht voorlezen aan
diverse groepen. De bibliotheekouders hebben
hiervoor een korte opleiding leescoach gevolgd.
De luizencontrolecommissie verzorgt in de eerste
week na een vakantie van minimaal een week,
de luizencontrole in alle groepen. Mochten er
in een groep luizen geconstateerd worden, dan
verzorgt de leerkracht de communicatie naar
de ouders. Binnen twee weken wordt de groep
dan nogmaals door de luizencommissie aan een
inspectie onderworpen.

Maar ouders kunnen ook
betrokken worden
zonder in ouderraad of
medezeggenschapsraad
zitting te nemen
De verplicht/vrijwillige bijdrage (sociale controle) kan
soms aanleiding tot geven tot discussie en spanning.

Meehelpen op school
Mijn dochter zit in groep 4 en krijgt tot aan de
kerstvakantie zwemles. Daarnaast krijgt ze nu ook
één keer per week gym, na de kerst twee keer. Er
wordt vanuit school verwacht dat er elke keer een
ouder is die de kinderen begeleidt naar zwemles (
bus) en het gymlokaal (lopend). Maar er is in onze
klas weinig animo om dit te doen. Voornamelijk
omdat op de dagen dat dit moet, maandag en
dinsdag, de meeste mensen werken. En anderen
hebben waarschijnlijk niet zo’n zin. Ik heb de
afgelopen jaren veel geholpen op school, maar
nu heb ik een babyzoon en dan gaat dat eigenlijk
ook niet zo makkelijk. En nu zit de juf met een
probleem, want zonder een extra begeleider mag
ze niet met de kinderen in de bus. En nu heeft
ze het al over iedere ouder te verplichten om een
keer mee te gaan. Vanavond tijdens de infoavond
gaat ze het hier over hebben.
Zie ik het nou helemaal verkeerd als ik vind dat ze
de verantwoording hiervoor niet bij de ouders kan
leggen, maar dat die toch werkelijk bij de school ligt?
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Bron: https://www.scholenopdekaart.nl/Basisscholen/12246/1186/
Christelijke-Basisschool-de-Bron/Ouders-en-school

Bron: https://www.ouders.nl/forum/ouders-en-school/meehelpenop-school
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School op de kaart en
bewegingsonderwijs
Ouders krijgen steeds meer informatie over de
resultaten van scholen en hoe zij hun onderwijs hebben ingericht. Dat maakt ouders kritischer en mondiger. Ze worden via allerlei sites

Laat zien wat je doet aan bewegingsonderwijs
Naast rekenen en taal vinden ouders gym op school heel belangrijk. Kwalitatief
goed bewegingsonderwijs is belangrijk voor de motorische, sociale en cognitieve
ontwikkeling van kinderen. Het leidt tot een actieve en gezonde leefstijl en er zijn
aanwijzingen dat het bijdraagt aan betere onderwijsresultaten.
Minimaal twee uur bewegingsonderwijs
De werkgeverorganisatie voor het basisonderwijs, de PO-Raad, zou graag zien
dat iedere leerling in 2017 minimaal twee lesuren bewegingsonderwijs per week
krijgt. Deze lessen worden dan gegeven door een bevoegde (vak)leerkracht.
Scholenopdekaart.nl inventariseert hoe het nu staat met de gymlessen op de
basisscholen.
Vergelijken
Op Scholenopdekaart.nl geven scholen inzicht in hun eigen organisatie. Hier
vindt u onder andere informatie over het leerlingaantal, de schooltijden en de
inspectierapporten, Ouders kunnen hier scholen met elkaar vergelijken en zo een
bewuste keuze maken. In het artikel over bewegingsonderwijs https://issuu.com/
poraad/docs/artikelbewegingsonderwijsvensterspo
gaan verschillende experts in op hoe scholen scholenopdekaart.nl kunnen inzetten
om te laten zien wat zij doen aan bewegingsonderwijs.
Ervaringen en reacties
Hoe organiseert de school van uw kind de gymlessen? Krijgt uw kind al twee uur gym
per week? Liever meer of minder? Vindt u het belangrijk dat informatie als deze over
de school van uw kinderen te vinden is? Op welke punten zou u scholen via Scholen
op de Kaart willen kunnen vergelijken? Laat het ons weten via onderstaand formulier
of via een mail naar informatie@oudersonderwijs.nl.

Bron: https://www.oudersonderwijs.nl/nieuws/laat-zien-wat-je-doet-aan-bewegingsonderwijs/


Mama helpt

Foto's
Anita Riemersma en Internet

Contact
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m.massink1@upcmail.nl

Kernwoorden
ouderparticipatie
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Via de mr kan
het belang van
goed bewegingsonderwijs door
een vakleerkracht
onder de aandacht
worden gebracht

gestimuleerd scholen met elkaar te vergelijken.
Ook qua bewegingsonderwijs.

Kiezen met de voeten
Dit laat zien dat ouders worden opgeroepen en
ingeschakeld een rol te spelen in het kritisch
volgen van het bewegingsonderwijs op hun
school. Via de mr kan het belang van goed
bewegingsonderwijs door een vakleerkracht
onder de aandacht worden gebracht. Mocht
dit niet tot de gewenste resultaten leiden dan
blijft er natuurlijk het machtsmiddel over van
het ‘stemmen met de voeten’. Oftewel een
school te kiezen die goed bewegingsonderwijs
prioriteit geeft.

