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Zo start je een ouderraad op 
 

 

Ouders kunnen je werking ondersteunen op vele manieren. Maar vaak is inspraak of een vinger op de 

pols nog belangrijker.  

 

“KLJ Zele-Heikant werkt sinds 2012 met een oudercomité. Er was nood aan een andere kijk op KLJ 

en een evaluatie van de activiteiten. Omdat ouders sneller onder elkaar gaan praten en niet meteen 

tegen de leiding, misten we info die ons vooruit kon helpen. Het inschakelen van ouders zorgde ervoor 

dat de info, vragen en bezorgdheden van ouders onderling ook makkelijker tot bij de leiding kwamen.  

Het heeft ook nog andere voordelen. Het oudercomité is heel enthousiast en geëngageerd en helpt 

om 2-jaarlijks de kerstmarktstand te organiseren, steekt een dropping voor de +16 en leiding in elkaar, 

helpt op de fuif…”  

 

Hieronder vind je het stappenplan en tips om een ouderraad op te richten.  

 

1. Bespreek met de leiding de voor- en nadelen van een oudercomité voor jullie afdeling. 

2. Maak een fiche op waarin je de samenstelling, taakverdeling, verwachtingen, taaklast… 

vastlegt en/ of inschat.  

3. Doe een oproep naar de ouders. Leg uit waarom je een ouderraad wil.  

Oproepen kan via een mailtje, een extra brief bij de activiteitenbrief van hun kind, tijdens 

een bedanking, na een activiteit, persoonlijk na een activiteit aanspreken…  

4. Wanneer je geïnteresseerde ouders hebt kan je een startvergadering vastleggen. Dit kan al 

vanaf 3 ouders.  

5. Zorg voor een agenda van de vergadering.  

6. Agendapunten moeten zowel door leiding als ouders kunnen aangebracht worden voor een 

gezonde wisselwerking. 

7. Er wordt een verslaggever aangesteld en iemand die de vergadering leid.  

 

 

 

Naast het contact via de ouderraad is er natuurlijk ook nog contact met andere ouders na een 

activiteit, huisbezoek voor het kamp…  
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Voorbeeld van ouderraadfiche 

Verwachtingen 

- Mening geven om activiteiten te evalueren 

- Suggesties doen voor betere activiteiten en evenementen 

- Advies geven bij moeilijke beslissingen 

- Budgetadvies 

Samenstelling 

- 4 ouders 

- Hoofdleiding 

- 1 leider per leeftijdsgroep  

Vergaderfrequentie 

Bij voorkeur 4 keer per jaar 

Agendapunten 

De eerste vergadering:  

- Wat verwachten de mensen rond de tafel van het oudercomité 

- Samen goede afspraken maken 

- Frequentie van vergadering (vaste tijd en dag?) 

- … 

Verder vergaderingen:  

- Evaluatie van gepasseerde evenementen en activiteiten 

- Vragen en suggesties bij aankomende evenementen en activiteiten 

Zeker 1 keer per jaar: 

- Uitspreken van engagement voor het volgende werkjaar 

- Evaluatie van het oudercomité 

Goede afspraken maakt goede vrienden 

- Ouders helpen evalueren maar de leiding blijft beslissen hoe de ledenwerking gebeurt. Want 

bemoeien laat weinig groeien. 

- Ervaring is een grote troef. Maar jeugdbeweging ‘vroeger’ en ‘nu’ is op sommige vlakken een 

verschil. Niet alles moet zoals vroeger. 

- Er moet veel kunnen gezegd worden en daar op een volwassen manier mee worden 

omgegaan. 

- Dit kan wel… 

- Dit kan niet… 

 

 

 
Met dank aan KLJ Zele-Heikant 


