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Oudercommissie 
   
 

Op CBS De Fontein is ouderbetrokkenheid een belangrijk item. De 
Oudercommissie (OC) is daar een goed voorbeeld van. 
 
De oudercommissie (OC) vormt een belangrijke schakel tussen 
ouders en school.  De OC draagt bij aan de communicatie tussen 
directie, ouders en medezeggenschapsraad en vervult een 
belangrijke rol bij het organiseren van activiteiten. 
 
De oudercommissie is actief betrokken bij de uitvoering van 
binnen- en buitenschoolse activiteiten. 

Als OC-lid kunt u een positieve bijdrage leveren aan de gang van zaken op de school van uw 
kind. U bent nauw betrokken bij de school, u hebt contact met andere ouders en het team en 
u doet een schat aan ervaring op.  

Doel van de oudercommissie (OC) 
 
De OC heeft als doel om in samenwerking met het team, de kinderen een zo plezierig 
mogelijke schooltijd te bieden door het organiseren van activiteiten die een aanvulling zijn op 
en passen binnen het gewone lesprogramma.  
 
Taken van de oudercommissie 
 
• Met de inkomsten van de ouderbijdrage (25 euro per kind) worden extra activiteiten 

verzorgd die indirect met het lespakket te maken hebben zoals bijvoorbeeld het 
Sinterklaasfeest, Kerst en Pasen, afsluitingen van projecten en het Slotfeest. De 
schoolleiding beheert de ouderbijdrage en legt verantwoording af aan de MR. 

• De oudercommissie werkt met verschillende commissies waarin, samen met een 
afvaardiging vanuit het team, de activiteiten worden voorbereid.  
Voor een succesvolle uitvoering van de verschillende activiteiten is de oudercommissie 
afhankelijk van de hulp van de ouders. Voor  de verschillende activiteiten wordt dan ook 
vanuit school, via Klasse!ouders of rechtstreeks vanuit de OC aan ouders om hulp 
gevraagd. 

• De oudercommissie assisteert bij binnen- en buitenschoolse activiteiten en de OC kan 
hiervoor zelf ook voorstellen doen die passen binnen het lesprogramma. 
 

Samenstelling oudercommissie 
 
De OC bestaat uit ouders van de school. Ouders worden door de OC uitgenodigd om te 
participeren in de OC. Vanuit hun midden worden een voorzitter en een secretaris gekozen.  
De voorzitter maakt en verstuurd in overleg met de secretaris een week van te voren de 
agenda. De secretaris is verantwoordelijk voor een verslag en een actielijst. 
Het aantal leden van de OC hangt af het aantal leerlingen, van het aantal commissies, van 
het aantal belangstellende ouders en van de werkwijze van de OC. 
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Onderlinge samenwerking binnen de oudercommissie 
 
Een goede samenwerking is van belang voor de Oudercommissie. Om dit zo goed mogelijk 
uit te voeren is er ongeveer 1x per 6 weken een vergadering op school. Dit gebeurt met een 
wisselende agenda die een week van te voren verstuurd wordt naar de leden. Deze agenda 
wordt opgesteld door de voorzitter en de secretaris.  
In deze vergadering wordt de stand van zaken van de verschillende commissies gedeeld, 
actiepunten opgezet en informatie met de directie uitgewisseld. 
 
Commissies 
 
De leden van de oudercommissie zijn ‘kartrekker’ in 1 of meerdere commissies. Vanuit het 
team maken 1 of 2 leerkrachten deel uit van bepaalde commissies. In de jaarplanning zijn de 
verschillende activiteiten opgenomen.  
Oudercommissieleden en leerkrachten zorgen per commissie/activiteit voor: 

• Planning en organisatie rondom een activiteit (draaiboek) 
• De uitvoering van de activiteiten 
• Het organiseren en de inzet van hulpouders (Aandachtspunt: medewerking door 

hulpouders wordt gestimuleerd vanuit ouderbetrokkenheid, is op vrijwillige basis en 
per activiteit) 

 
Organisatievorm 
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