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Nota Ouderpanel
Vooraf
Scholen zijn verplicht aan kwaliteitszorg te doen. Dit doen we door systematisch het
onderwijs en haar opbrengsten te evalueren. Onze school streeft een hoge mate van
ouderbetrokkenheid na en vindt een goede communicatie met ouders, individueel en
als groep, van belang. Onze school ziet het ouderpanel als een kwaliteitsinstrument
waarbij de mening van ouders wordt gevraagd.
Waarom een ouderpanel
Het ouderpanel biedt school de mogelijkheid op een laagdrempelige en rechtstreekse
manier in gesprek te komen met ouders over diverse onderwerpen. De ouders kunnen
als luisterend oor, denktank en klankbord dienen. In het ouderpanel vindt uitwisseling
van informatie plaats tussen school en ouders en ouders onderling, waarmee een zo
divers mogelijke afspiegeling verkregen wordt van wat er leeft in en om de school.
Met als uiteindelijk doel het verbeteren van de kwaliteit van het onderwijs en de
omgang met de leerlingen.
Wat is een Ouderpanel
Een ouderpanel is een open gesprek tussen het kwaliteitsteam, de
medezeggenschapsraad en/of de directie met een groep ouders over het onderwijs en
onderwijs gerelateerde zaken op school. Het onderwerp wordt door school voorgelegd
aan ouders. Mogelijk onderwerpen zijn:
- De wijze waarop de school met ouders communiceert.
- Veiligheid op school.
- Ouderbetrokkenheid en ouderhulp
- Nieuwbouw
- enz.
Voor elk panel nodigt het kwaliteitsteam, de MR of de directie ouders via Isy uit.
Ouders kunnen zich hiervoor opgeven al naar gelang het onderwerp hen inspireert.
Vooraf wordt duidelijk gecommuniceerd hoeveel ouders kunnen deelnemen en uit
welke jaargroepen school selecteert. Bij meerdere ouders uit een doelgroep hanteert
de school de volgorde van opgave.
Wat wordt beoogd met het Ouderpanel.
- Het vergroten van de betrokkenheid van ouders bij de school, het onderwijs.
- Het waar mogelijk komen tot verbeteringen van het onderwijs dat gegeven
wordt.
- Het verhelderen van keuzen die de school maakt, heeft gemaakt of wil maken.
- Het peilen van wat onder ouders leeft, hoe gedacht wordt over……(klankbord).
Wat zijn de bevoegdheden van het Ouderpanel
- Het ouderpanel biedt school de gelegenheid tot het stellen van vragen.
- School biedt middels het ouderpanel ouders de mogelijkheid mee te denken
over ontwikkelingen op school.
- Het ouderpanel is een klankbord voor school bij nieuwe ontwikkelingen.
- Het ouderpanel heeft geen beslissingsbevoegdheid.
Relatie VVO (Vereniging Van Ouders)-MR-Ouderpanel
- Het ouderpanel is een extra overlegvorm naast de VVO en MR.
- Het ouderpanel is wisselend van samenstelling. De VVO en MR niet.
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De MR houdt zich bezig met bestuursbeleid.
De VVO houdt zich bezig met praktische en onderwijsondersteunende taken.

Routing:
 School maakt kenbaar dat ze een ouderpanel wil organiseren. Middels Isy
wordt het onderwerp, de data, het tijdstip en de bezettingsgraad
gecommuniceerd
 De ouders die zich opgegeven hebben, ontvangen een ontvangstbevestiging.
Bij een overvloed aan opgaven ontvangen ouders een mailtje dat het
ouderpanel betreffende het onderwerp al gevuld is
 De frequentie van het oproepen tot een ouderpanel is afhankelijk van de items
die school bij ouders wil toetsen.
 Het ouderpanel wordt voorgezeten door het kwaliteitsteam/de MR/de directie.
 Van de bijeenkomsten wordt door het kwaliteitsteam/de MR/de directie een
verslag gemaakt. Via Isy worden alle ouders geïnformeerd. Uiteraard wordt het
verslag ook naar het team toegestuurd.
 Het kwaliteitsteam/de MR/de directie legt het onderwerp voor aan het
ouderpanel en verzoekt het ouderpanel haar mening hierover te geven, zich
hierover uit te spreken, verbeterpunten aan te geven.
 Het ouderpanel discussieert hierover, de voorzitter vat de discussie samen en
er wordt verslag gemaakt van het gesprek.
 Op het einde van de ouderpanelbijeenkomst wordt de bijeenkomst geëvalueerd
en kunnen ouders nieuwe onderwerpen voordragen.
Het besluit is genomen om m.i.v. het schooljaar 2017-2018 het ouderpanel in te
voeren.
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