Tien tips voor een
geslaagde ouderavond
De meeste scholen organiseren jaarlijks een ouderavond. Voor uitwisseling van ideeën en ervaringen
tussen ouders onderling en tussen ouders en school zijn deze avonden bij uitstek geschikt. Hoe zorg je voor
voldoende opkomst? Hoe wordt de ouderavond een succes? Hoe zorg je ervoor dat ouders nog lang over
de ouderavond napraten? We geven tien tips.

1. Inplannen ouderavond
Plan de ouderavond, net als alle oudercontactmomenten, aan het begin van het jaar. Zet hem op de
jaarplanning, in de schoolgids en op de schoolsite. Voor schoolleden gratis aan te vragen via de
ledenpagina). Zo kan iedereen de avond vroeg genoeg reserveren in de agenda. Zorg dat
oudercontactmomenten goed verspreid zijn over het hele schooljaar en niet door andere activiteiten in de
wielen gereden worden. En ken je concurrenten! Tegen voetbalevenementen, sportwedstrijden,
jaarmarkten, koopavonden, concerten e.d. leg je het af; kies dus een slimme datum.

2. Ouders betrekken en uitnodigen
Vraag of enkele ouders de avond mee helpen voorbereiden. Deze ouders kunnen het op zich nemen om
ieder een groepje andere ouders, bijvoorbeeld die van de klas van hun kind, persoonlijk te benaderen. Bel,
mail, geef de uitnodiging persoonlijk af, spreek ouders aan bij het hek: “Jij komt toch ook? Het wordt
hartstikke leuk!”
Zorg voor een aantrekkelijke uitnodiging: breng het thema positief en maak duidelijk waarom dit voor de
ouders in de omgang met het eigen kind interessant is. Gebruik bijvoorbeeld herkenbare
(opvoedings-)voorbeelden of cartoons.

3. Keuze thema
Kies met elkaar een sterk informatief, actueel en opvoedkundig thema dat leeft bij ouders en hun belang
direct raakt. Maak duidelijk dat er op de avond geen oude koek maar de allernieuwste info te halen valt.
Laat weten wat ouders kunnen verwachten. Zet de avond zo boeiend, aantrekkelijk en afwisselend mogelijk
in elkaar. Studeer een kleine sketch in, doe een spel. OUDERS VAN WAARDE kan helpen. Op
www.ouders.net staat een overzicht van ouder&schoolbijeenkomsten voor basisonderwijs en voortgezet
onderwijs. En: sluit de avond ijzersterk af. Vraag of de plaatselijke fanfare even langskomt als ze toch
repeteren. Misschien maken ouders muziek? Laat weten dat er na afloop een hapje en een drankje
klaarstaat.

4. Aanwezigheid
Houd een presentielijst bij, bel die ouders het jaar daarop, vraag of ze weer van de partij zijn en of ze een
gast (= andere ouder) mee willen nemen.

5. Leerlingen betrekken

Betrek de leerlingen. Laat hen zelf een uitnodiging voor hun ouders maken, hen persoonlijk uitnodigen. De
mooiste uitnodiging wordt een poster die op elke schooldeur (en in de buurwinkels?) hangt. Stel iets van de
leerlingen tentoon; vertoon een video-opname waar ze op staan (bv. Achterwerk-in-de kast-idee), laat ze
het begin van de avond presenteren, houdt een superouderverkiezing waarbij leerlingen hun ouders kunnen
voordragen (met prijsuitreiking op de ouderavond). Combineer de ouderavond met een projectweek of een
voorstelling voor de leerlingen over het thema; stimuleer gesprekken tussen ouders en kinderen door
vragenlijstjes mee te geven. Laat kinderen tips geven. De meeste ouders komen wel naar school als de
ouderavond iets te maken heeft met het eigen kind.

6. Zorg voor net dat beetje extra!
Geef ouders een kleine attentie mee die te maken heeft met het onderwerp, op z’n minst een hand-out van
de PowerPoint. Een knipperlichtje als het over verkeersveiligheid gaat, een appel als gezond eten en
bewegen het thema is, een kaartje met een mooie spreuk of een HELP! Brochure over het aanleren van
bepaalde vaardigheden bij kinderen van OUDERS VAN WAARDE (zie www.ouders.net)

7. Oppaspool
Zet als ouderraad een oppaspool op van oud-leerlingen die een zakcentje willen bijverdienen. Dan kan
‘geen oppas!’ nooit meer een argument zijn om niet te komen. Of bekijk of een ouderbijeenkomst onder
schooltijd of middagbijeenkomst (met oppas) zou werken.

8. Enquête
Houd van tevoren een enquête onder ouders met vragen die over thema van de ouderavond gaan,
bijvoorbeeld over pesten, geloofsopvoeding of internet. Plaats de uitkomsten in een artikeltje in de wijken/of schoolkrant, op de schoolsite, hang de Top 3 in de gang in Goud, Zilver en Brons en geeft deze op
een kaartje als reminder aan de leerlingen mee.

9. Betrokkenheidsmeter
Hang op/zet neer /publiceer een ‘betrokkenheidsmeter’ waarop te zien is hoeveel ouders zich al hebben
opgegeven voor de ouderavond. Hang de foto’s van die geslaagde avond van vorig jaar ernaast en zet het
geheel op de site en in de nieuwsbrief.

10. Een ouderavond om naar uit te kijken!
Leg een week van te voren al de rode loper uit: Komt dat zien! Nog 1 week….nog 6 dagen…. etc. tot de
ouderavond begint! Hang de vlag uit, zet een welkomstcomité bij de deur, kleed de ruimte gezellig aan, zorg
voor een verrassing, voor vuurwerk. Wat je ook doet, maak er iets leuks van waar ouders (en alle andere
betrokkenen) naar uitzien. Zorg achteraf voor een leuk verslagje (met foto’s!) in de nieuwsbrief of op de
site, zodat ouders die niet konden komen geprikkeld worden de volgende keer wel te gaan.

OUDERS VAN WAARDE is de landelijke organisatie van en voor ouders, ouder- en
medezeggenschapsraden in het christelijk, katholiek en oecumenisch onderwijs. Kijk voor meer informatie
op www.ouders.net.
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