
Het ouderpanel van CBS De Tarissing 

Doel 
Het ouderpanel dient als klankbord voor het team en is de plek waar ouders gevraagd en ongevraagd 

advies kunnen geven. 

Ouders die graag willen dat iets besproken wordt op schoolniveau kunnen de directeur, de leerkracht 

maar ook ouders van de M.R. of ouders van het ouderpanel hierover aanspreken. 

Samenstelling 
Elke bouw  is vertegenwoordigd door minimaal 1 en maximaal 2 ouders. 

onderbouw: groep 1,2,3 en 4 

middenbouw: groep 5,6 

bovenbouw: groep 7,8 

Bij onvoldoende belangstelling voor deelname uit een bepaalde bouw, kan een uitzondering worden 

gemaakt. 

Daarnaast maken 2 leerkrachten en de voorzitter van de m.r. deel uit van het ouderpanel. 

Het ouderpanel bestaat dus minimaal uit 6 personen en maximaal uit 9 personen. 

Ouders die deel uitmaken van de activiteiten commissie of de M.R. (m.u.v. de voorzitter) kunnen 

geen deel uitmaken van het ouderpanel. 

Communicatie 

De ouders in het ouderpanel fungeren als aanspreekpunt voor andere ouders en dat houdt in dat zij 

bespreekpunten kunnen inbrengen. De communicatie over de uitkomst van wat in het ouderpanel is 

besproken loopt altijd via de directeur. 

Zittingsperiode 

Ouders kunnen twee jaren deelnemen aan het ouderpanel. 

Een ouder mag na 1 jaar ‘pauze’ opnieuw deelnemen in het ouderpanel, naar verwachting 

representeert hij/zij dan een andere bouw. 

Er wordt gestreefd naar een roulatiesysteem waardoor er ieder jaar drie ouders doorgaan en drie 

nieuwe ouders deelnemen. 

Jaarlijks worden in de periode mei/ juni drie vacatures kenbaar gemaakt via de nieuwsbrief.  

De M.R. bepaald in overleg met de drie ouders die doorgaan in het ouderpanel wie zitting zal nemen 

in het panel. 

Aantal bijeenkomsten 

Het ouderpanel komt 3 x per schooljaar bijeen. 

In schooljaar 2014-2015 zal dat op woensdagavonden zijn. 

Tot slot 
Naast het ouderpanel zal er soms een klankbordgroep opgericht worden die zich verdiept in een 

bepaald onderwerp zoals bijvoorbeeld het continurooster. Ouders uit het ouderpanel zijn welkom 

deel te nemen aan een klankbordgroep. 

 


