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De ouderavond 

 

Organisatie 

Om ervoor te zorgen dat een ouderavond goed verloopt en te bereiken dat er zoveel mogelijk ouders 

komen, is er een zorgvuldige voorbereiding nodig. Een stappenplan voor zo’n avond zou er als volgt 

uit kunnen zien: 

 

Kies een datum  

Ouders hebben het druk. Ze hebben hun sportavond, cursus, een verjaardag, het tv-aanbod, 

enzovoorts. Als ouderraad moet je daar mee concurreren. Probeer zoveel mogelijk rekening te 

houden met deze zaken. Plan de avond liever niet als er een wedstrijd van het Nederlands elftal wordt 

gespeeld, of op de wekelijkse cursusavond in het wijkgebouw.  

 

Kies een thema 

Een thema vinden, dat de belangstelling van een redelijke groep ouders kent, is niet gemakkelijk. De 

ervaring leert dat ouders vaak wel bereid zijn naar school te komen als het een thema betreft dat met 

hun eigen kind te maken heeft. Probeer daar dus ook rekening mee te houden. Maak eens een 

praatje met ouders die hun kind halen of brengen en informeer waar hun interesse naar uitgaat. Vraag 

ook eens na bij het team of er zaken spelen (bijvoorbeeld een thema waar met de kinderen aan wordt 

gewerkt), waar de ouderavond op kan aansluiten. Misschien is het mogelijk om de presentatie van een 

project of van buitenschoolse activiteiten te koppelen aan de thema-avond. Ook een kleine enquête 

hoort tot de mogelijkheden. Een goed moment hiervoor is de rapportavond of een informatieavond 

aan het begin van het schooljaar. Bijna alle ouders komen dan naar de school. Bij een rapportavond 

moeten ouders vaak even wachten op hun beurt. In die tijd kunnen ze eenvoudig een paar korte 

vragen beantwoorden. 

 

Maak ouders nieuwsgierig 

Informeer de ouders zo goed mogelijk over het thema van de ouderavond. Spreek ze aan. Maak ze 

nieuwsgierig. Zorg er voor dat ouders elkaar nieuwsgierig maken. Vraag ouders waarvan u weet dat 

ze komen een andere ouder mee te nemen. 

Natuurlijk moet u de ouders ook schriftelijk informeren. Een persoonlijke uitnodiging in de trant van 

'Aan de ouders van Marije' zal daarbij meer effect hebben dan een meer algemeen gerichte brief die 

begint met ''Beste ouders'. 

Zorg dat de informatie kort en krachtig is en nieuwsgierig maakt. Ouders komen eerder naar een 

avond over 'boekenwurmen en leesbeesten' dan over leesbevordering. 

Een uitnodiging alleen in de vorm van een brief is vaak niet voldoende. Een persoonlijke benadering 

heeft vaak meer succes. Benut hiervoor zoveel mogelijk momenten: de informatieavond aan het begin 

van het schooljaar, als er gewacht wordt bij het schoolhek, maar ook in de buurt.
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De avond zelf 

De ouderavond is uw visitekaartje naar de ouders. Een mindere ouderavond zal de opkomst voor een 

volgende keer behoorlijk inperken. Bereid een ouderavond goed voor. 

Zorg voor een goede ontvangst. Maak de ouderavond tot een 'avondje uit' in de eigen school. Begroet 

de mensen zoveel mogelijk persoonlijk en zorg dat er koffie/thee met iets erbij klaar staat. Zorg voor 

een informele opstelling zodat zich groepjes vormen. Leid de avond in met een kort enthousiasmerend 

praatje. Ouders willen niet alleen luisteren, ze willen meepraten, hun mening kwijt en samen een 

oplossing bedenken. 

 

Sluit de avond kort af met een bedankje aan alle aanwezigen en nodig ze uit mee te denken over een 

thema voor een volgende keer. Sluit de avond informeel af. Daarmee biedt u ouders en leerkrachten 

de mogelijkheid nog even wat door te praten. Een ideale mogelijkheid om elkaar beter te leren 

kennen. 

 

 

 


