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MAAK WERK VAN EEN POSITIEF PARTNERSCHAP TUSSEN SCHOOL EN OUDERS
Wat een week!
Burgemeester Bart Somers van Mechelen roept op om het oudercontact verplicht te maken, desnoods
via sancties. Minister Hilde Crevits roept allochtone ouders op om actief en positief betrokken te zijn bij
het leren van Nederlands en bij het schoolse gebeuren.
Graag gaat KOOGO er als ouderkoepel van uit dat beide oproepen gelanceerd werden vanuit een
oprechte bezorgdheid. Een oprechte bezorgdheid alleen is echter niet voldoende om een
veranderingsproces teweeg te brengen. Hier is veel meer voor nodig.
Ouders worden al sinds het invoeren van de engagementsverklaring tussen school en ouders, als
onderdeel van het schoolreglement, aangesproken op hun betrokkenheid o.a. wat het bijwonen van
oudercontacten betreft. Maar een engagementsverklaring en een schoolreglement staan niet op
eenzelfde lijn wat afdwingbaarheid aangaat. Deze engagementsverklaring levert dus ook niet op
waarvoor ze in het leven geroepen is.
KOOGO gelooft nadrukkelijk in een positief partnerschap tussen school en ouders. Hierin moeten
ouders en leerkrachten elkaar versterken en erkennen in hun wederzijdse bevoegdheden. Ouders als
eerste verantwoordelijken in de opvoeding van hun kind, inclusief de betrokkenheid bij het
schoolgebeuren. Leerkrachten als onderwijsexperts die, in samenspraak met de ouders, werk maken
van een aangenaam en leerrijk schoolklimaat voor elk kind.
Vandaag verscheen het VLOR-advies over het toekomstplan basisonderwijs. De VLOR pleit daarin
voor structureel meer tijd in de opdracht van een leraar voor overleg, o.a. met betrekking tot
ouderbetrokkenheid en het partnerschap met ouders. KOOGO ondersteunt dit ten volle!
Ook de georganiseerde ouderwerking in scholen, onder de vorm van een ouderraad of oudercomité,
kan bijdragen aan het partnerschap tussen school en ouders. Zij kunnen, als ambassadeur van alle
ouders, in dialoog gaan met de school om te zoeken naar de meest haalbare en zinvolle invulling van
dit partnerschap rekening houdend met de lokale context en dynamiek.
KOOGO wil vanuit zijn opdracht verder mee investeren in het toekomstgericht werk maken van een
doordacht en gedragen partnerschap tussen school en ouders.
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