
ouderparticipatie

Kinderen, ouders en leerkrachten 

maken samen school.

Hier kan je lezen op welke manier ouders bijdragen in ons 
schooltje. Hopelijk inspireert dit anderen
om een fijne taak op zich te nemen. Samen maken we school!



Bestuur VZW

In de VZW werk en denk je actief mee aan de groei van onze school!

Je kan er meedenken over initiatieven die het onze kinderen nog aangenamer 
maken op school.

Voor deze initiatieven is er natuurlijk geld nodig. 
We denken samen na over activiteiten en manieren om geld in te zamelen.

Als er een activiteit op poten staat, ben je bereid om samen met het 
Perenboompje-team je steentje bij te dragen en andere ouders hiervoor warm te 
maken.

© Wouter - papa Ella 

omkleed-ouder
Als omkleed-ouder ga je 1x per maand met een groep dol enthousiaste kleuters 
(kinderen) naar het zwembad.

Eens de kleutertjes in de kleedkamer zitten, kunnen de zwemkleren niet snel 
genoeg aan zijn en gaan ze samen plezier maken in het water. Ondertussen worden 
de kleren, indien nodig, netjes bij elkaar gelegd zodat iedereen  alles terug vindt

Wanneer iedereen na het ploeteren en spelen terug in de kleedkamer komt, hebben 
vooral de kleinste wat hulp nodig bij het afdrogen en aandoen van de kleren. De 

andere zijn zo fier als een gieter dat ze zichzelf 
helemaal alleen hebben aangekleed

Terug in de bus is IEDEREEN moe maar tevreden :)

Omkleed-ouder zijn is zeer leuk geweest. Je leert de 
kleutertjes op een leuke en speelse manier 
beter kennen.

© Vicky - mama Lars



zwem-ouder

Maandelijks gaan de kinderen een keer zwemmen... aangezien ik mijn uren wel 
een klein beetje kan sturen heb ik besloten me hiervoor te engageren.

Als ze met de bus aankomen aan het zwembad vangen de ouders ze op en gaan 
we gezamenlijk naar de kleedkamer.  Daar heerst dan meestal een drukte van 
jewelste.... Iedereen wil zo snel mogelijk uit de kleren voor toch maar als eerst in 
zwemuitrusting te staan.  Na het omkleden van de kinderen worden ze door de 
leerkrachten en 'begeleiders langs de kant van het zwembad' meegenomen voor 
een douche om vervolgens het 
ploeterbad in te stappen.  De 
zwemouders hebben dan even de 
tijd voor zelf in de zwemkleren te 
springen en snel de rest te 
vervoegen.  Meester Filip neemt 
een deel van de kinderen voor zijn 
rekening voor een zwemlesje, de 
leerkrachten en zwemouders 
blijven in het kinderbad voor de 
rest al meespelend in t oog te 
houden.... Kinderen aan je been of 
5 op je rug is ook geen 
uitzondering.  Als het meezit 
hebben we zelfs even tijd voor ze 
in kleine groepjes mee te nemen om van de schuifaf te glijden.  Als het zwemmen 
gedaan is, nemen de kinderen een douche en is het weer werken geblazen voor de 
omkleedouders; want niet altijd liggen de kleertjes netjes bij elkaar... Een sokje 
hier, een sokje daar, maar meestal hebben ze het wel goed voor elkaar!  Daarna 
nog even naar buiten op een bankje een koekje eten en terug naar school.

Het doet me altijd deugd dat de kinderen zoveel plezier beleven aan deze weinige 
uurtjes waterplezier! sorteerplaats brengen. 

© Kurt - papa Tille



jungle-safari-ouder

Vind je het ook leuk om met je 
kind(eren) in de natuur te kijken wat er 
in elk seizoen gebeurt of welke diertjes 
je tegenkomt. Waar deze diertjes wonen, 
wat ze eten, hoe ze er uitzien qua kleur, 
lijfje,... . Hoe de planten er in elk seizoen 
uitzien?

Een jungle-safari avontuur, die bij 
voorkeur maandelijks doorgaat en 
ongeveer een anderhalf uurtje duurt, 
kan je als volgt voorstellen:

• per keer gaan er een aantal kinderen van de klas mee op jungle safari 
( beurtrol)

• afhankelijk van het seizoen kijk je samen met de kinderen wat ze willen 
onderzoeken, dit kan ook bedacht worden na een korte wandeling over het 
schoolterrein of jij hebt zelf al iets voorbereidt waar ze nog materialen in de 
natuur voor moeten zoeken

• het gevonden blad, diertje, ...... wordt even meegenomen.
• we gaan met samen kijken naar wat we hebben gevonden
• de infobladen, boekjes,  die de juf ter beschikking stelt helpen je om het 

object te onderzoeken
• ook zijn er vergrootglazen, microscopen, potjes met vergrootglazen ter 

beschikking
• elk kind mag als afsluiting een tekening maken van wat ze hebben geleerd 

tijdens de jungle-safari
• we spreken af wie er wat gaat vertellen over ons onderzoek, want in de 

afsluitronde van die dag, mogen ze aan de andere kinderen van de klas 
vertellen wat ze hebben gedaan en geleerd.

© Veronique - mama Mees



dopjes-ouder

Ik heb dit jaar niets gepresteerd als dopjes-ouder. Ik 
ben sinds dit schooljaar terug beginnen werken en 
dergelijke zaken zijn blijven liggen. Ik wil dit naar 
volgend schooljaar wel terug opnemen. De bedoeling is 
dan dat de kinderen thuis de dopjes bijeenhouden en 
geregeld mee naar school brengen. we kunnen dan de 
dopjes naar het containerpark of naar een 
sorteerplaats brengen. Hier kan dan misschien een 
project rond gemaakt worden In een klas.

© Petra - mama Luka & Mauro

pr-ouder
De slogan 'geen nieuws, goed nieuws', gaat alvast niet op voor 't Perenboompje! In 
onze school gebeuren meer dan eens nieuwswaardige projecten en activiteiten. 
Door deze te communiceren via internet, kranten, radio en tv tonen we niet alleen 
dat 't Perenboompje een levendige school is, maar zo maken we de Freinetvisie 
ook bekend bij een breder publiek. Vaak tippen de leerkrachten mij, maar ik doe 
ook zelf voorstellen of suggesties, schrijf de berichten en post ze op internet of 
verstuur ze naar de redacties. Soms is er wel een beetje haast bij, want nieuws kan 
je niet laten liggen, maar dat maakt het net leuk. 
Af en toe nodig ik de pers ook uit en als de kinderen dan voor de microfoon of 
camera hun zegje mogen doen zijn ze natuurlijk wel trots.  
Ik kan zelf niet zo vaak op school zijn, maar als PR-ouder voel ik me wel 
betrokken en kan ik mee bouwen aan het positieve imago van de school.  

© Katelijne - mama Stien



winkel-ouder
Als inkoopouder is het mijn taak om er voor te zorgen dat alle boodschappen 
(etenswaren) tijdig op school geraken. Daarvoor is er een goede communicatie 
nodig tussen mij en Inge (verantwoordelijke leerkracht). Zij krijgt van alle 
leerkrachten hun bestelling door voor de volgende week en controleert eerst wat 
er nog op voorraad staat. Ik zorg er dan voor dat de overige ingrediënten op 
school geraken. Als we dan toch in het koekenkot zijn, zorgen we er ook tevens 
voor dat het koekenkot ordelijk achter gelaten wordt! Op deze manier blijft alles 
overzichtelijk en voorkomen we onnodige aankopen.

© Petra - mama Luka & Mauro

foto-ouder
Als fotograaf van de school ben je op vraag van het 
leerkrachtenteam aanwezig op activiteiten waar ze 
leuke foto's van willen hebben.

Het is leuk om alles van op een afstand te bekijken en 
dit vast te leggen.

Achteraf bezorg je de geselecteerde foto's aan het 
team.

Het is leuk om een foto te herkennen op Facebook of 
in de krant!

© opa Ella



kriebel-ouder
Na elke schoolvakantie wordt er  “gekriebeld”. De kriebel-ouders controleren de haren 
op neten, luizen. We vertellen aan de kinderen dat we eventjes komen kriebelen in 
hun haartjes. Dit gebeurt aan het begin of einde van een dag. De kinderen zitten dan 
meestal in de kring of zijn zelfstandig aan het werken. De kriebel-ouder gaat er 
gezellig bijzitten in de kring waardoor de activiteit in de klas niet verstoord wordt 
en de kinderen hun aandacht op de juf/meester, andere kinderen gefocust blijft. De 
oudere kinderen werken rustig verder en af en toe vraagt er wel eens iemand “ heb je 
iets gevonden?”. Als we iets zien tijdens het kriebelen melden we dit altijd bij de juf 
of meester. Er wordt dan een mailtje via smartschool verstuurd naar  alle ouders 
van de klas dat er luizen,neten ontdekt zijn en het verstandig is van thuis ook extra 
te controleren.

Indien je thuis iets ontdekt in de haren van jullie zoon/dochter is het verstandig van 
het steeds bij de juf of meester te melden. Dan komt er een kriebel-ouder zo snel 
mogelijk in de des betreffende klas kriebelen. Neten en luizen kunnen soms een 
echte plaag worden!

Als je met een vraag zit: “Hoe ziet een neet eruit, hoe de neten het best verwijderen,
…?” aarzel dan niet om ons eventjes aan te spreken  op het schoolplein.

© Petra - mama Gies, Flor & Klaas

schil-ouder
“Als schil-ouder ben je de helpende hand voor 
de leerkrachten zodat zij kunnen doen wat ze 
moeten doen tijdens hun pauzes! Het is 
ongelooflijk hoeveel fruit de kinderen eten 
als het geschild is, echt een super groot 
verschil en daar ben jij dan verantwoordelijk 
voor, leuk toch hé!”



orthotheek-ouder
Orthotheek - ouder is een ideale taak voor een werkende ouder, die niet in de 
mogelijkheid is om te participeren op klasniveau.  Ik was afgelopen schooljaar 
helemaal niet gebonden aan schooluren om deze taak uit te voeren. Ik mocht vrij 
kiezen of ik het liefst op een avond door de week of in een weekend wat zaken op 
orde ging zetten.

Het is me opgevallen dat er na een kamp het meeste werk is in de orthotheek. De 
taak bestaat eruit om spullen te sorteren en weer ordelijk op zijn plaats te zetten. Ik 
heb even een van de leerkrachten aangesproken voordat ik aan de slag ging. Zo was 
er enige vorm van communicatie.

© Inge - mama Karo, Kirsten & Bram

uitstap-ouder
De invulling van de taak die je doet als klasouder bepaal je eigenlijk samen met 
de leerkracht op het begin van het schooljaar.

Ik ben bij verschillende klassen klasouder geweest maar de nood bij de ene 
leerkracht is niet dezelfde als bij de andere. Daarom vind ik het belangrijk om dat 
op voorhand even af te stemmen zodat er geen misverstanden ontstaan.

Als klasouder probeer ik de juf of meester bij te staan bij praktische dingen: 
meestal is dit het plannen en / of regelen van de vele uitstapjes waaraan de 
kinderen mogen deelnemen. Dit vooral op vraag van de leerkracht.

Het is absoluut een leuke bijdrage die je mag doen, waarbij je ook een eigen 
invulling kan en mag geven.

Voor mij is dit een fijne oplossing, door mijn werk kan ik zelden op school aanwezig 
zijn maar heb ik zeker wel het gevoel dat ik een positieve bijdrage kan leveren aan 
het gebeuren in de klas.

© Patricia - mama Chloé & Vincent



soep-ouder
Deze ouder komt iedere woensdag voormiddag naar school om de soep te verdelen in 
bekers en dit voor de speeltijd begint, zo kan de soep al wat afkoelen. Rond 10u 
wordt je verwacht op school, dan ga je de soepkar halen in de keuken, deze heeft 
Liesbeth al klaar gezet. daarna ga je met je kar naar de speelplaats en zorg je dat de 
grote ketel verdeeld wordt over de verschillende bekers en smullen maar. Na de 
speeltijd help je nog even mee met het verdelen van de soep voor de kleuters.Daarna 
zorg je dat al de bekers terug op de kar staan en naar Liesbeth terug gebracht 
worden.

© Nele - mama Nore

lees-ouder (kleuters)
Wie vindt het nu niet leuk om een verhaal voor te lezen voor een klasje 
enthousiaste kleuters? Dat dacht ik toen ik me opgaf om leesouder te worden bij de 
jongste kleuters. En of het leuk is! Ongeveer om de twee weken trek ik naar het 
klasje gewapend met een paar boekjes die me geschikt lijken om voor te lezen, 
mooie prentjes en gekke geluidjes zijn daarbij een absolute meerwaarde! Ik overleg 
met de juf wanneer het beste moment is en combineer het meestal met het 
moment van ophalen zodat het eigenlijk geen extra inspanning kost. En 
afhankelijk van het energiepeil in de klas, varieert het voorleesmoment van een 
rustige dagafsluiter tot een rumoerig interactief gebeuren. De kindjes genieten en 
ik geniet mee!

© May - Mama Dries, Len & Sam



lees-ouder (lager)
Dit schooljaar was ik leerouder in het eerste leerjaar bij Roel.

Spelenderwijs leren we samen lezen!

Dit met met behulp van toffe spelletjes en in kleine groepjes.

En oh wat is het toch moeilijk om onze mondjes stil te houden en niet al die nieuwe 
letters te verklappen aan degene die aan de beurt is!!!!

Het fijne eraan is dat je zelf een beetje kan plannen wanneer dit moment het beste 
doorgaat. Voor mezelf en voor Roel. Het is dus goed te combineren met ons druk 
leven.

Kortom, op een kei toffe manier leren we lezen.

© Elke - mama Flore, Merel & Mies

knip- en plak-ouder
Sinds het eerste jaar dat Anders op 't Perenboompje zit 
ben ik knip-en plakouder.

Voor mij is dit ideaal omdat door werk & een peuter 
een huis het niet zo evident is een taak op school zelf te 
doen. 
De juf/meester geeft me een mapje, of steekt het in de 
boekentas van Anders als ik er niet ben, met daarin 
hetgeen er geknipt, geplakt, gelamineerd moet worden. 
Meestal doe ik dit dezelfde dag nog, zodat het de dag erna terug mee naar school 
kan. Over het algemeen is het niet zo veel werk. 
Anders vindt het leuk dat ik dit doe, hij komt bij me zitten als ermee bezig ben, 
vertelt ook altijd heel fier in de klas dat zijn mama dit gedaan heeft. 
Ik vind het dus fijn een knip-en plakouder te zijn :) 
© Natascha - mama Anders



kook-ouder 
Kookouder zijn is heel leuk. Naarmate de kinderen ouder worden kan je er leuke 
opdrachtjes bij geven. Zelf de ingrediënten gaan halen, ze zelf het recept laten 
(voor)lezen en zelfs omrekenen zodat ze zonder het eigenlijk te beseffen aan het 
'leren' zijn.

Persoonlijk ben ik een fan van bakken en de meeste kinderen ook. Het is dus een 
uitdaging om niet altijd zoetigheden te maken maar ook gezonde voeding aan bod te 
laten komen.

De kinderen die voor de kookactiviteit kiezen zijn altijd heel betrokken, van het 
begin tot het einde. Ze helpen mee alles klaar zetten en vinden het geen probleem om 
de afwas te doen, teamwerk staat bij koken centraal. Als je een eenvoudig recept 
hebt is het wel aan te raden dat de taakjes op voorhand worden verdeeld zodat zeker 
ieder kind aan bod komt. Uiteraard moeten we steeds rekening houden met het 
beschikbaar materiaal en tijd. Als je iets hebt wat niet dezelfde dag kan afgewerkt 
en opgegeten kan worden is er toch enige teleurstelling bij de kinderen.

Als ze samen zitten te smullen en mekaar complimenten geven dat het lekker is, dan 
is dat fantastisch. Zien eten doet eten, ik ben ervan overtuigd dat kinderen in groep 
sneller nieuwe dingen durven proeven.

Wat ik een voordeel vind is dat je niet op een vaste dag moet gaan koken, ideaal als 
je wisselende uren hebt. De leerkracht geeft aan als hij of zij een kookactiviteit wil 
doen en je kan dat inplannen wanneer het voor jou het beste uitkomt.

© Peggy - mama Kaat & Juul



klaspoets-ouder
 "Poetsouder zijn is een heel dankbaar werk, je ziet onmiddellijk resultaat en ruikt 
het ook!! Iedere vakantie wordt er gepoetst op een tijdstip wat we samen met de 
andere poetsouders afspreken , het kan dus op elk tijdstip van de dag wat je zelf het 
beste past. Persoonlijk vindt ik het best leuk, je weet dat de kinderen in een propere 
klas zitten en op een proper toilet. Momenteel gaat het ook veel sneller en zijn we 
samen maar ongeveer 1u30 bezig, dit omdat we beter geholpen worden door onze 
poetsvrouw. Hopelijk heb je zin om ons te komen helpen, want vele handen maken 
licht werk."

© Nele - mama Nore

klus-ouder
Als klus-ouder werk je mee aan de uitbouw van onze mooie school.!

We proberen zoveel mogelijk alles proper en veilig te houden zodat onze kinderen 
er leuk kunnen spelen.

De spontane reacties van de kinderen als we iets gemaakt hebben voor hen, is 
zeker de kers op de taart en geeft veelvoldoening!

© Papa Benthe, Heike & Jetse



smartschool-ouder
Smartschool is een groot informatica platform met diverse mogelijkheden op het 
gebied van communicatie en informatie: mails, agenda, intradesk, fotoalbum, ... en 
dit is te gebruiken door zowel leerkrachten als ouders en directie.

Mijn taak bestaat uit volgende punten:
- Helpdesk (ondersteuning) voor ouders bij het gebruik van smartschool
- Waken over de beveiligingsnoden van al de achterliggende informatie - Bijsturen 
waar nodig

© Frank - papa Stephanie & Anais

toezicht-ouder
Ik ben de oma van Jonas en heb dit jaar toezicht gehouden op donderdagmiddag 
op de speelplaats. Dit was héél fijn! Je krijgt een hechtere band met de kinderen. 
Sommigen noemden me oma van Jonas, sommigen ook juffrouw!

 Ze betrokken me bij hun spelletjes: tikkertje spelen, voetballen en zelfs touwtje 
springen. Dit laatste vonden ze super leuk dat ik als oma dat goed kon. Ook bij 
ongelukjes kwamen ze naar mij en bij kleine meningsverschillen kwamen we 
allemaal samen en losten het ook 
samen op. Het was altijd héél 
leuk om bij de brave kinderen 
van 't Perenboompje te zijn.

© Oma van Jonas



tuin-ouder
Als tuinouder neem ik regelmatig een aantal kindjes mee de tuin in, waar we met 
plantjes bezig zijn, met water geven of soms met blaadjes, stokken of kriebelbeestjes. 
Naar buiten gaan vinden ze altijd een feest. De interesse voor de tuin is juist weer 
heel wisselend, waardoor ik meestal per moment bekijk of we echt gaan "werken" of 
meer "natuur gaan ervaren". Wat me zeker bij zal blijven is het oogsten van 
aardappelen: het voelde alsof de kinderen in een wonderbaarlijke grabbelton de 
meest geweldige cadeautjes wisten op te graven, zo leuk en spannend vonden ze dat. 

Ook het maken van thee van de net geoogste 
citroenmelisse zal ik zeker regelmatig blijven doen, 
omdat het zo gezellig en lekker is. Ik vind het een 
heerlijk gevoel om er aan bij te kunnen dragen dat 
de kinderen contact

maken met de aarde, de natuur en met natuurlijk 
gegroeide groenten, fruit en kruiden. 

© Susanne - Mama Boris & Imke

spelletjes-ouder
Spelletjesouder zijn is voor mij heel fijn geweest afgelopen jaar.

Als je kijkt hoe de kinderen naar de wekelijkse activiteit uitkijken en hoe ze 
telkens vol overgave de spellen spelen, geeft op zich al een immense voldoening.

Bovendien besef je dat ze dit meenemen in hun sociale en cognitieve ontwikkeling.
Het voelt ook gewoon niet aan als een taak die je op je neemt.

Wat kan je meer verwachten van je ouderparticipatie, denk ik dan…

© Dirk - papa Thomas & Wouter



bib-ouder
1 maal om de twee weken ga ik met de kleutertjes van de klas van juf Ingrid naar 
de bib.

Meestal vraag ik aan de juf wat de kleuters op dat moment bezig houdt zodat we 
boekjes kunnen kiezen die rond hun vraagjes draaien.

Voor de kleinste kleuters is het al een kleine reis, naar de bib met de bolderkar!

Als we aan komen scannen we eerst de oude boekjes samen in daarna gaan we 
naar beneden waar we de boekjes vinden voor de kleinste ukke pukjes. Ze vinden 
het dan ook geweldig om in de bib te kunnen rondneuzen en hun favoriet boekje 
terug mee te nemen naar juf Ingrid.

Eens we 10 tal boekjes hebben gekozen gaan we samen deze terug inscannen.

En dan volgt de kleine reis terug naar het klasje waar ze dan ook fier hun boekjes 
naar de klas brengen.

Saskia - mama Lowie & Nand


