Meer dan 500 directies aan het woord
over ouderbetrokkenheid op hun school
Resultaten van de bevraging van GO! ouders, KOOGO en VCOV in voorjaar 2014

… bijna 60% van de directies
vindt dat de
ouderbetrokkenheid op school
de voorbije 5 jaar verhoogd is?

… 564 directies de bevraging
invulden?

Wist je dat …
… directies alle
activiteiten rond
ouderbetrokkenheid
succesvoller
inschatten dan de
ouders?

… directies nu alle
activiteiten rond
ouderbetrokkenheid
succesvoller vinden
dan in 2009?

… er ook een uitgebreider verslag is van de
resultaten? Bekijk het op
www.ouderbetrokkenheid.be

De belangrijkste vaststellingen op een rijtje
Welk soort ouderwerking

• 256 ouderwerkingen
• 191 ouderraad
• 33 vriendenkring
• 18 ‘andere’

Meest voorkomende
activiteiten met en voor
ouders

• Oudercontact
• Infomomenten
• Organiseren van feestelijkheden

Minst voorkomende
activiteiten met en voor
ouders

• Contactouders
• Inschakeling externen
• Huisbezoeken

Meest succesvolle
activiteiten met en voor
ouders

• Oudercontact
• Openklasdag
• Schoolpoortcontacten
• Organisatie van feestelijkheden

Minst succesvolle
activiteiten met en voor
ouders

• Specifieke activiteiten voor bepaalde groepen
• Contactouders
• Vertalingen
• Inschakeling van externen

Succesfactoren voor
ouderbetrokkenheid

• Goede communicatie
• Onthaalbeleid
• Inzet en enthousiasme
• Voor moeilijk bereikbare ouders: persoonlijk contact

Knelpunten bij
ouderbetrokkenheid

• Anderstaligheid
• Niet kunnen bereiken
• Voor moeilijk bereikbare ouders: taal

Prioriteiten

Uitspraken:
ouderbetrokkenheid ...

Vergelijking met 2009

• Verbeteren van de communicatie ouders - school
• Verbeteren van de doorstroom van informatie
• Organiseren van laagdrempelige vormen van
ouderbetrokkenheid
• ... verhoogt het wederzijds respect en begrip
• ... verhoogt het welbevinden bij de ouders
• ... draagt bij tot een positieve uitstraling van de school

• Het aantal ouderraden en schoolraden is toegenomen
• Schoolpoortcontacten en huisbezoeken worden minder
georganiseerd
• Het organiseren van activiteiten voor specifieke
groepen ouders steeg sterk
• De meeste activiteiten vindt men nu wat succesvoller,
schoolpoortcontacten en activiteiten voor specfieke
groepen ouders vindt men nu veel succesvoller

Het volledige rapport is te downloaden op www.ouderbetrokkenheid.be

