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	Ruimte voor titel: Oudercomité
	Doelen: Het oudercomité fungeert als platform voor ouders (en andere opvoedingsverantwoordelijken) om zich te verenigen.Er is een actieve betrokkenheid bij de schoolwerking.Ouders ondersteunen de schoolwerking.Ouders krijgen een officiële plaats binnen de school.  
	Verloop: Ondersteun actief de werking van het oudercomité en leid dit mee in goede banen te leiden. Je kan volgende acties ondernemen: - Je bent aanwezig op het oudercomité.- Je streeft op het oudercomité naar een vertegenwoordiging van alle ouders en nodigt gericht ouders uit om deel te nemen aan het oudercomité.- Je vertolkt de stem van de ouders in een kwetsbare situatie (bijvoorbeeld door de `lege stoel'-techniek).- Je licht het actieplan partnerschap school-gezin beknopt toe op het oudercomité.- Je zorgt ervoor dat de informatie tussen het oudercomité en de andere ouders in beide richtingen doorstroomt via schoolpoortcontacten, koffiemomenten, huisbezoeken, individuele babbels, …- Je ondersteunt het oudercomité in het toepassen van de 8 B's bij alle acties (voorbereiding en evaluatie).- Je deelt kennis over armoede, andere culturen, bepaalde doelgroepen, …- Je voegt agendapunten toe.*- Je maakt het oudercomité mee zichtbaar op school, bv. foto's uithangen van de leden van het oudercomité, agenda en verslag verspreiden (uithangen, digitaal, mondeling). *Zorg voor impact op de agenda van het oudercomité: - Je kan een gevoeligheid of bezorgdheid die je opvangt op de agenda zetten.- Je kan een thema waarvoor je input van de ouders wenst te verzamelen op de agenda zetten.- Je kan op voorhand input over een bepaald agendapunt verzamelen bij een ruimere groep ouders. Dit kan gebeuren in samenwerking met leden van het oudercomité. 
	Partners: Schoolteam, ouders.
	Tips en aandachtspunten: Ga uit van een partnerschap. Ondersteun het oudercomité in duidelijke, schriftelijke en mondelinge communicatie. Lijst verschillende communicatiekanalen op en stel deze voor aan het oudercomité. Moedig de leden van het oudercomité aan om in communicatie te gaan met andere ouders. Zorg voor een veilige sfeer waarin discreet omgegaan wordt met info.
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