Duiding van deze engagementsverklaring
Elke groep mensen dient een gemeenschappelijk doel. Deze groep, het oudercomité, heeft
als doel de school praktisch (financieel / materieel) te ondersteunen. Daarnaast wordt er in
feite ook verwacht om op een positieve, constructieve manier mee te werken aan de
toekomst van de school.
Deze manier van samenwerken werd in het verleden niet zeer bewust gecommuniceerd,
eerder enkel dmv een paragraaf in de schoolbrochure. Het voorstel is om dit iets meer op de
voorgrond te brengen, en wel jaarlijks, en wel voor iedereen. Dat door middel van een
engagementsverklaring.
Het niet kunnen ondertekenen van zo’n engagementsverklaring, of het duidelijk niet
handelen naar de geest van de engagementsverklaring is een impliciete beslissing van de
persoon zelf om in feite uit het oudercomité te stappen.
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Bedankt voor je inzet!
Een vrijwilligersengagement is altijd goed en is voor iedereen anders. Elk engagement van
elke vrijwilliger is even waardevol, hoe groot of klein ook. Wat voor de school belangrijk is, is
dat er duidelijkheid is over de mate waarin iemand zich inzet en dat dit vooraf duidelijk
gecommuniceerd is door de vrijwilliger zelf.
Zo is iemand die 1 uur per maand komt helpen, dit vooraf laat weten en in praktijk dat ook
doet, waardevoller dan iemand die zegt 6 uur per maand te komen helpen maar in praktijk
geen 6 maar 2 uur per maand helpt: simpelweg omdat vooraf duidelijk gemaakt is dat wat de
persoon zegt dat hij/zij zal doen, daadwerkelijk doet. Want in het laatste geval waren er
namelijk verschillende uren verwacht waar er op het laatste moment andere oplossingen
voor gezocht moeten worden, wat veel onverwachte last kan betekenen voor andere
vrijwilligers.

Dus: hoeveel je helpt, dat maakt niet uit: als je maar duidelijk zegt waarmee je kan
helpen en de beloftes ook daadwerkelijk invult.

Ik sta achter de visie van de school
Het oudercomité is een onderdeel van de school en zo ook wordt verwacht om mee achter
de visie van de school te staan en deze mee uit te dragen. Iedereen kan een andere mening
hebben over hoe een school gerund moet worden, deze meningen kan je op gepaste
momenten wel eens ventileren naar de directie toe - en daar is oor naar. Maar als je je als
ouder helemaal niet kan vinden in de visie of de manier van werken van de school, dan is
het niet de hele school dat zich zomaar kan aanpassen aan één ouder, maar toch eerder
andersom.

Dus: “ja”, je hoeft het niet eens te zijn met alles wat er in de school gebeurt, maar dat
hoeft je niet te weerhouden toch te kunnen zeggen “ik sta waarvoor de school van
mijn kind staat”

Ik maak geen ruzie maar ik praat
Overal waar mensen samenkomen zijn wel eens conflicten. Dat is nu eenmaal omdat elke
persoon andere verwachtingen kan hebben naar een situatie toe. Het is niet erg om
daarover te praten. Als dat niet meteen lukt om dat te doen met de persoon in kwestie, kan
je dat doen met het bestuur van het oudercomité (voorzitter, penningmeester, of secretaris),
ofwel met iemand van de directie. Het beste is uiteraard dat je probeert rechtstreeks in
gesprek te treden en een positieve afspraak te maken met de personen waarmee je even in
de knoop zit.

Dus: het is niet erg als mensen eens botsen, het is daarbij wel belangrijk dat je zelf
probeert mee te zoeken naar constructieve oplossingen.

Er bestaat iets als een minimumengagement
Enkel al het feit dat je lid wil zijn van het oudercomité, wil zeggen dat je een minimum aan
tijd hebt om je ervoor in te zetten. Wat niet werkbaar is, is dat indien iemand zegt lid te zijn
van het oudercomité en dan een schooljaar: èn geen enkele vergadering aanwezig is, èn
geen enkele activiteit meehelpt.
Dus een minimumengagement voor dit oudercomité is uitgesproken dat je minstens twee
activiteiten tijdens een schooljaar mee helpt. Ook al kan je op geen enkele vergadering
aanwezig zijn.
Hier gaat het dan over twee van volgende activiteiten: restaurantdag, grootouderfeest,
kienavond, schoolfeest, wezeling of rapportreceptie 6e leerjaar.

Dus: lid zijn is toch net dat ietsje meer dan op een ledenlijst staan, gelukkig bestaat
er geen ‘maximumengagement’ ;-)

Mijn ondertekening
Ik, ………………………………………………………………. kandidaat lid van het
oudercomité, bevestig met de ondertekening van deze engagementsverklaring het belang
van bovenstaande manier van samenwerken en handelen. Ik verklaar mij bereid de
doelstellingen van het oudercomité na te streven, zoals omschreven in deze
engagementsverklaring en in de schoolbrochure.
Onafhankelijk van deze engagementsverklaring kan het bestuur van het oudercomité ervoor kiezen
mensen te weren uit het oudercomité indien bepaalde reglementen van de school of wetten
overtreden zijn. Deze beslissing ligt ontegensprekelijk bij het bestuur en evt in overleg met de directie.

