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Draaiboek ouderavondDraaiboek ouderavondDraaiboek ouderavondDraaiboek ouderavond    
Lies Schraepen 

016/47.99.53 

ouders@klj.be 

 

In onderstaand draaiboek gaan we ervan uit dat er een ‘Werkgroep ouderavond’ bestaat. Hierin heb je 
verschillende personen: 

- 1 algemene verantwoordelijke  
o Die steeds het aanspreekpunt is voor leiding/bestuur die niet in de werkgroep zitten 
o Die verantwoordelijk is om regelmatig samen te komen zodat alles voorbereid is 

- 1 eten/drinken verantwoordelijk 
o Die verantwoordelijk is voor voldoende natjes en droogjes om de avond door te 

komen.  
- 1 financieel verantwoordelijk 

o Die verantwoordelijk is voor het bijhouden van de uitgave en inkomsten van de 
ouderavond. 

- Nog een paar geïnteresseerden die mee helpen denken en voorbereiden, bijvoorbeeld over 
de inkleding. 

 
‘Verantwoordelijk zijn’ wil uiteraard niet zeggen dat je dit allemaal zelf en alleen moet doen. 
Verantwoordelijken moeten er voor zorgen dat de taken gedaan worden. 
 

WanneerWanneerWanneerWanneer    WatWatWatWat    WieWieWieWie    

Voor de ouderavondVoor de ouderavondVoor de ouderavondVoor de ouderavond    

Bij het opstellen 
van de 
jaarplanning 

Een datum kiezen voor de ouderavond en deze al in 
agenda/kalender plaatsen en al eens communiceren via 
verschillende communicatiekanalen 
Tip: Stel duidelijke doelstellingen op over je ouderavond, zo Tip: Stel duidelijke doelstellingen op over je ouderavond, zo Tip: Stel duidelijke doelstellingen op over je ouderavond, zo Tip: Stel duidelijke doelstellingen op over je ouderavond, zo 

weet je altijd wat je er verwacht wordt. Bijvoorbeeld:weet je altijd wat je er verwacht wordt. Bijvoorbeeld:weet je altijd wat je er verwacht wordt. Bijvoorbeeld:weet je altijd wat je er verwacht wordt. Bijvoorbeeld:    

- Contact met ouders versterken en tonen wat we als 
afdeling allemaal doen. 

Bestuur 

2 maand voor 
ouderavond 

Eerste vergadering van de werkgroep 
- Evaluatie van vorig jaar bekijken 
- Flyer/uitnodiging laten ontwerpen 

o Datum vermelden 
o Locatie vermelden 
o Dat er eten is vermelden 
o Prijs vermelden 

Tip: ouders willen voor een fijne avond best wel een centje Tip: ouders willen voor een fijne avond best wel een centje Tip: ouders willen voor een fijne avond best wel een centje Tip: ouders willen voor een fijne avond best wel een centje 

bijdragen. bijdragen. bijdragen. bijdragen. Dit wil wel niet zeggen dat je winst hoeft te maken.Dit wil wel niet zeggen dat je winst hoeft te maken.Dit wil wel niet zeggen dat je winst hoeft te maken.Dit wil wel niet zeggen dat je winst hoeft te maken.    

o Programma vermelden 
o Inschrijven is verplicht + waar en hoe? 

� Deadline vermelden 
- Plannen wanneer wie wat voorbereidt  

o Hieronder als voorbeeld een paar sketches 
om te tonen hoe leuk je afdeling is en 
eten/drinken voorzien 

o Hier kan je dan ook alle verantwoordelijke 
aanstellen. 

o Vergeet zeker niet op de volgende 
bestuursvergadering aan wat leiding te 

Algemeen 
verantwoordelijke 
nodigt de 
werkgroep 
ouderavond uit. 
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vragen om samen met de leden sketches 
voor te bereiden. 

o Shiftenlijst opstellen 
1,5 maand voor 
ouderavond 

- Flyer bezorgen aan alle genodigden: 
o Huidige leden en hun ouders 
o Recent gestopte leden 

Werkgroep 
ouderavond  

Tijdens de 
activiteiten voor 
de ouderavond 

Sketches bedenken en voorbereiden met leden. Leiding 

1 week voor 
deadline 
inschrijving 

Herinnering uitsturen naar alle genodigden die nog niet 
ingeschreven zijn. 

Algemeen 
verantwoordelijke 

Deadline 
inschrijvingen 

Aantallen bezorgen aan de catering/verantwoordelijke voor 
eten/drinken 

Algemeen 
verantwoordelijke 

Laatste 
bestuurs-
vergadering 

De shiftenlijst helemaal invullen + de avond eens overlopen 
zodat iedereen weet wat er hem/haar te wachten staat 

Algemeen 
verantwoordelijke 
op een bestuurs-
vergadering 

Tegen de 
ouderavond 

Al het nodige eten, drinken en materiaal voorzien 
- Receptie 

o Champagneglazen 
o Dienbladen om hapjes rond te dragen 
o Cava en fruitsap bestellen bij brouwer 

- Eten in de pauze 
o Borden en bestek 
o Potten en pannen 
o Schalen en lepels om te serveren 
o Eten bestellen bij traiteur 

- Barmoment 
o Voldoende drank bestellen bij brouwer 

Kassa’s voorzien met voldoende wisselgeld 
- Inkom 
- Barmoment 

Inkleding 
- Receptie 

o Bartafels 
o PowerPoint met leuke sfeerfoto’s van KLJ-

activiteiten 
o Beamer 

- Sketches 
o ‘podium’ voor de sketches 
o Stoelen  
o Decor, verkleedkledij, attributen, … 
o Geluidsinstallatie 

- Barmoment 
o Prijslijsten 

 

Verantwoordelijke 
eten/drinken 
 
 
 
 
 
 
 
 
Financieel 
verantwoordelijke 
 
Algemeen 
verantwoordelijke 

De dag zelfDe dag zelfDe dag zelfDe dag zelf    

12u Klaarzetten zaal en voorbereiden eten Werkgroep 
ouderavond 

17u IEDEREEN IS AANWEZIG 
- Briefing  
- Overlopen welke taken nog moeten gedaan worden 

voor de eerste ouders aankomen 

 
Algemeen 
verantwoordelijk 
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- Shiftenlijst nog eens overlopen 
17u30 Start ontvangst ouders 

Start receptie 
Shiftenlijst 

18u Leden die meedoen aan sketches samenbrengen en 
klaarstomen 

Leiding 

18u30 Start van de sketches Leden en leiding 
19u15 Pauze met eten Shiftenlijst 
21u15 Tweede deel sketches Leden en leiding 
22u Barmoment Shiftenlijst 
Vertrek laatste 
ouder 

Opruim  Shiftenlijst  

Na de ouderavondNa de ouderavondNa de ouderavondNa de ouderavond    

In de 2 weken 
na de 
ouderavond 

- Tellen van de drank en overschot naar brouwer 
brengen 

- Materiaal terugbrengen (hoge tafels, borden, 
champagneglazen, …) 

- Kassa’s tellen 
- Evaluatievergadering met de werkgroep 

o Evalueren met de werkgroep 
o Draaiboek aanpassen/verbeteren 

Werkgroep 
ouderavond 

Een bestuurs-
vergadering na 
de ouderavond 

- Evaluatie van de ouderavond 
o Financieel plaatje 
o Goede punten en werkpunten 

� Wat nemen we mee naar volgend jaar? 

Algemeen 
verantwoordelijke 
op bestuurs- 
vergadering. 

 
 
 
 

Met dank aan Met dank aan Met dank aan Met dank aan KLJ BeselareKLJ BeselareKLJ BeselareKLJ Beselare----GeluveldGeluveldGeluveldGeluveld        

 
 
 
 
 
 


