Leidraad Ouderkring
Doel van de leidraad:
Naslagwerk voor alle ouders zodat duidelijk is wat de rol van de ouders/verzorgers is binnen de
school. En daarnaast is het een leidraad voor nieuwe ouders/verzorgers om te leren wat de
Ouderkring (ouders) is en hoe deze functioneert binnen de school.
Doel van de Ouderkring (OK) is om een verbinding te vormen tussen de school, in de breedste zin
van het woord, en alle ouders. En tevens zorgt de OK voor verbinding en ontmoeting tussen
ouders/verzorgers onderling.
Alle ouders/verzorgers van DOE-leerlingen zijn automatisch lid van de Ouderkring. De Ouderkring
heeft een eigen kringwijzer waarin de regels en afspraken zijn vermeld over het functioneren van
de Ouderkring, zie bijlage 1. Op sociocratische wijze wordt uit alle ouders een afvaardiging gekozen,
die actief met bovenstaande doelen aan de slag gaat. Deze afvaardiging of kernleden komen
maandelijks bij elkaar en bespreken dan de komende activiteiten en de zaken die op school spelen.
Zowel tijdens ouderavonden, als tijdens de Ouderkring-overleggen waar de kernleden
samenkomen wordt overlegd op sociocratische wijze, d.m.v. de C.O.N.S.E.N.T.-methode. Elk jaar
organiseren de kernleden van de Ouderkring verkiezingen waarbij nieuwe kernleden gekozen
kunnen worden. Wanneer tussentijds leden deelname stopzetten worden tijdens de eerstvolgende
Ouderavond, sociocratische verkiezingen gehouden om nieuwe kernleden te benoemen.

Communicatie
Bereikbaarheid
(Nieuwe) ouders/verzorgers kunnen ons bereiken via ouderkring@doe040.nl en op de website van
DOE040 staat een overzicht van de kernleden van de Ouderkring. Voor de zichtbaarheid van de OK
streven we ernaar om foto’s van de kernleden op de DOE-foto muur bij de entree te hangen.
De DOE-Mededelingen app is het snelle ‘formele’ directe communicatiekanaal vanuit school waarin
berichten door school, met alle ouders gedeeld kunnen worden. Dit is een ‘eenrichtingsapp’,
deelnemers ontvangen alleen belangrijke berichten en kunnen zelf niet reageren. School verzoekt
ouders zeer dringend om lid te worden van deze groep, om geen belangrijke berichten vanuit school
mis te lopen. Hier kun je lid worden van de DOE-mededelingen app groep.
Daarnaast is er de DOE-info app, waarin ouders wèl berichten kunnen plaatsen, bijvoorbeeld om
een oproepje te doen om van Poetsdag te ruilen. Voor het app-verkeer in deze 2e groep zijn regels
opgesteld zie bijlage 2. Hier kun je lid worden van de DOE-info app groep.
Een keer per maand komen de kernleden bij elkaar. Ouders die dat willen zijn vrij om aan te sluiten
bij deze kring als deelnemer. Ouders hebben dan geen consentrecht tenzij ze zelf een motie
indienen. Dan hebben ze consentrecht op hun eigen motie.

Help ik vind wat!
Stel je wil als DOE-ouder graag iets veranderen in de school. Binnen DOE gaat dit middels een
zogenaamde motie, wat neerkomt op een schriftelijk voorstel. Hoe ga je te werk en wat is de route
die jouw motie dient af leggen?
De snelste route voor je motie is als je een schoolgenoot (samenwerker of leerling) kunt vinden,
die hetzelfde vindt als jij en bereid is om de motie in te dienen bij de betreffende kring.
Lukt het niet om een schoolgenoot enthousiast te krijgen, dan is de route voor moties van ouders
via de Ouderkring (schoolgenoten mogen bij elke kring binnen de school aansluiten, de ‘route’ voor
moties van individuele ouders loopt altijd via de OK). Als je zelf besluit je motie in te dienen bij de
OK dan kun je een leeg motieformulier vinden in de bakjes tegenover de kringruimte op school of
kun je het digitale motieformulier uit bijlage 3 gebruiken.
Op dit formulier beschrijf je je voorstel met onderbouwing waarna je het kunt indienen bij de
Ouderkring (hun motie-bakje vind je op dezelfde plek als de lege motieformulieren of je mailt je
motie naar ouderkring@doe040.nl).
Vervolgens neemt een kernlid van de Ouderkring contact met je op om aan te geven wanneer de
motie in het Ouderkring-overleg besproken wordt. Wanneer je motie tijdens het Ouderkring-overleg
wordt besproken, ben je welkom om je motie verder toe te lichten. Wanneer de kernleden namens
de Ouderkring een positief besluit nemen brengt een afgevaardigde van de Ouderkring de motie
(indien nodig) verder de school in bij de juiste kring. Wanneer die kring positief reageert, is je
voorstel in de organisatie van de school verankerd. Dit proces hebben we inzichtelijk gemaakt in
een schema (zie bijlage 4). Heb je vragen stel ze dan via mail ouderkring@doe040.nl

Initiatieven van de Ouderkring
Ouderavonden
Vier keer per jaar organiseren de kernleden van de Ouderkring een ouderavond. Met als doel
ontmoeten en verbinden. Deze avonden kunnen een thema hebben, bijvoorbeeld gamen binnen
de school community en/of het delen van ervaringen van ouders. Of we organiseren workshops om
te ervaren hoe het er dagelijks aan toe gaat op DOE.
Heb je als ouder zelf een idee en/of wil je iets bespreken tijdens een ouderavond, laat het ons
gerust weten.
Deze ouderavonden worden aangekondigd in de nieuwsbrief. We kiezen afwisselende dagen om
zoveel mogelijk ouders de kans te geven aanwezig te zijn.

Bijlage 1 Kringwijzer
KRINGWIJZER
Betreft: Ouderkring
Consentdatum voor deze werkwijzer, betreffende kring:

10-01-2019

Concentdatum voor deze werkwijzer, naasthogere kring:
Doel van de kring: (waarom is de kring er?)

-

-

Ouders & schoolgenoten samenbrengen, verbinden;
Aanspreekpunt:
• voor ouders/verzorgers van leerlingen van DOE,
• voor andere kringen,
• voor school: punten die breder zijn dan individueel belang;
Alle ouders/verzorgers van leerlingen van DOE vertegenwoordigen binnen de
school.

Samenstelling van de kring: (Wie zitten er in de kring en waarom? Mogen er mensen incidenteel
aansluiten? Voor hoe lang committeer je je?)

-

-

-

-

Deelnemers zijn een aantal kernleden: dit zijn ouders/verzorgers van leerlingen
van DOE, om alle ouders/verzorgers van leerlingen van DOE te
vertegenwoordigen. Zowel PO als VO dient vertegenwoordigd te zijn. Er dient een
minimum van 4 kernleden te zijn, met een streven van 6 kernleden.
In principe sluit(en) elk overleg minimaal één en maximaal twee afgevaardigde
samenwerker(s) vanuit de schoolkring aan met consentrecht.
De kernleden worden middels sociocratische verkiezingen tijdens een ouderavond
verkozen. Zittingstermijn van kernleden is 1 jaar en kan stilzwijgend worden
voortgezet.
Alle ouders/verzorgers van leerlingen van DOE mogen incidenteel aansluiten als
deelnemer zonder consentrecht. Alleen bij een eigen ingediende motie hebben zij
wel consentrecht.
Anderen kunnen uitgenodigd worden om als toehoorder of deelnemer zonder
consentrecht aan te sluiten.

Mandaten van de kring: (Waarvoor ben je als kring verantwoordelijk, wat is het domein van de
kring?)

-

Mandaat om ouderavonden te organiseren en zelf onderwerpen te bepalen;
Mandaat om ouders te kunnen benaderen via de communicatiekring, zonder
inhoudelijke inmenging van de communicatiekring.
Mandaat om in de ouderkring genomen gedragen besluiten, in te dienen bij de
schoolkring.
Per schoolkring heeft/hebben minimaal één en maximaal twee kernlid/kernleden
van de ouderkring deelname- & consentrecht in de schoolkring, ter

vertegenwoordiging van alle ouders/verzorgers van leerlingen van DOE.
Activiteiten van de kring: (Concrete acties; wat ga je ondernemen om het doel van je kring te
realiseren?)

-

-

4 thema ouderavonden & naar wens extra ouderavonden (contactavonden) per
schooljaar en eventueel andere activiteiten om het doel van de kring te
ondersteunen (samenbrengen & verbinden);
De kernleden komen minimaal 1x per maand samen voor overleg, in wisselende
samenstelling;
Behandelen van moties die zijn ingebracht door (individuele) ouders en indien
nodig inbrengen in de schoolkring;
Ouders/verzorgers van kinderen op DOE informeren over de agendapunten van de
ouderkring;
Aanleveren berichten over onze activiteiten voor de interne nieuwsbrief;
Ingebrachte vragen van ouders afhandelen volgens stroomdiagram;
Bijhouden mailbox ouderkring;
Plannen overlegmomenten;
Notulen uitprinten en in kringmap op DOE archiveren;
Vertegenwoordigen van ouders/verzorgers van leerlingen van DOE bij externe
activiteiten (bijvoorbeeld Democratische Scholendagen).

Middelen om de doelen te halen: (Hoe ga je je doelen halen? Welke middelen heb je daarvoor
nodig? Denk aan geld, materiaal, actieplan.)

-

Jaarbudget van € 200,- vrij te besteden. Overgebleven budget vloeit terug naar de
school als het niet door ons gebruikt is.
Stroomdiagram om vragen van ouders af te handelen evalueren en eventueel
bijstellen;
We vragen minimaal één keer per schooljaar om ideeën en tips & tops ter
evaluatie;
Enquête over het functioneren van de ouderkring dat we 1x per jaar aan alle
ouders/verzorgers van leerlingen van DOE rondmailen ter inventarisatie &
evaluatie.

Kringorganisatie: (Spreek met consent met elkaar af hoe vaak je bij elkaar komt, waar dat is en
hoe lang de bijeenkomsten duren.)
Minimaal 1x per maand. Tijd en plaats worden vooraf gecommuniceerd.
We overleggen en besluiten sociocratisch d.m.v. de consent-methode.

Nieuwe leden, functies en verkiezingen: (Wie is er lid van deze kring? Ben je dat automatisch, of
heb je eerst een proef- of snuffelperiode? Welke functies zijn er, hoe vaak verkiezingen en hoe
wordt dat georganiseerd?)

-

-

Alle ouders zijn lid, een aantal ouders zijn actief als kernlid. Alleen de kernleden
hebben consent-recht.
Minimaal 4 ouders. Belangrijk is van zowel PO- als VO-inbreng in het kernteam.
Naar behoefte houden we verkiezingen op sociocratische wijze tijdens een
ouderavond. Alle hierbij aanwezige ouders/verzorgers van leerlingen van DOE
kunnen op dat moment stemmen. Alle ouders/verzorgers van leerlingen van DOE
die op dat moment afwezig zijn, gaan automatisch akkoord (stemmen
automatisch in) met de verkozen kernleden.
Ieder half jaar sociocratische verkiezingen voor invulling functie gespreksleider,
functie secretaris en functie penningmeester.

Meting: (Hoe meet je of het klopt wat je gedaan hebt; meten om te zien of je je doel gehaald
hebt)

-

Einde schooljaar evalueren: Hebben we minimaal 4 ouderavonden en eventueel
andere activiteiten voor ouders georganiseerd dit jaar?
Einde schooljaar evaluatie/enquête rondmailen naar alle ouders/verzorgers van
leerlingen van DOE om na te gaan wat zij van de activiteiten van de ouderkring in
het afgelopen schooljaar vonden.

Bijlage 2 DOE-appgroep richtlijn
Voor wie is je bericht?
Stuur alleen berichten die voor de hele of een groot deel van de groep relevant zijn.
De groep is niet bedoeld voor persoonlijke mededelingen of het delen van absenties (hiervoor is
het mailadres absentie@doe040.nl).
Antwoorden?
Weeg af of je reply nodig is, alvorens te reageren. Het is niet nodig om van iedereen een bevestiging
of duimpje omhoog te krijgen als reactie op een bericht. Alleen als een antwoord relevant is voor
een groot deel van de groep, is het zinvol om dit in de groep te plaatsen. In alle andere gevallen
kun je ofwel het antwoord achterwege laten ofwel iemand persoonlijk berichten.
Privacy
Houd rekening met elkaars privacy. Door deelname aan deze groep, heb je de beschikking over
veel telefoonnummers van ouders van DOE. We vragen je hier zorgvuldig mee om te gaan en
nummers niet zonder toestemming van de eigenaar door te sturen.

Bijlage 3 Motie-formulier
Motie/Voorstel .................kring
Datum:
Indiener(s):
Onderwerp:
Voorstel – Beschrijf concreet wat je wilt doen, afspreken of aanvragen

Beargumentering – Toelichting op je voorstel / aanvullende informatie:

Kostenplaatje – Wat kost het en hoe wil je het financieren?

Handtekening secretaris

Bijlage 4 Infographic ‘Help ik vind wat ?’

