
 

• Zorgen jullie samen met het schoolteam dat 
ouders zich welkom voelen op school?

• Betrekken jullie alle ouders?

• Kers op de VCOV-taart is het label  
‘Oudervriendelijke School’. 

Het label ‘Oudervriendelijke School’ bekroont 
jullie inspanningen om de school van jullie 
kinderen oudervriendelijk te maken.

Label  
Oudervriendelijke 
School

www.vcov.be 
klik op:
Oudervriendelijke school

VCOV

Bemiddelen

Oudervriendelijkheid
Ouders

Opvoeding

Sensibiliseren
School Oudercafé

Communicatie

Schoolraad

Ouderkoepel vrij onderwijs

Ouderavond

Ontmoeten
Vrijwilligers

Leraren

Ouderwerking

Actie
Verenigen

Inspraak

Schoolteam
Leerling

VCOV vzw
Berkendreef 7
3220 Holsbeek
016 388100
info@vcov.be

VCOVouders@school

v.u.: Hugo Knaepen VCOV vzw  

Wie zijn we?

Wat doen we?

De VCOV (Vlaamse Confederatie van Ouders en 
ouderVerenigingen) is de ouderkoepel van het 
vrij onderwijs in Vlaanderen.

Een goede samenwerking tussen ouders en 
school is onmisbaar. De VCOV betrekt alle 
ouders bij de school en maakt het onderwijs 
verstaanbaar.

Ouderparticipatie is onze kernopdracht.

Wij geven alle ouders een krachtige stem.

Wij coachen ouderverenigingen en bieden  
kant-en-klare pakketten aan.

Met de VCOV bouw je mee aan een ouder-
vriendelijke school, een school waar kinderen  
en ouders zich thuis voelen.

Meer info over de VCOV en het lidmaatschap?
www.vcov.be

http://www.vcov.be/vcov/Inschrijven/OudervriendelijkeSchool/LabelOudervriendelijkeschool/LOS/tabid/172/language/nl-NL/Default.aspx?ActivityId=31&ShowTimeSuggests=False&ShowDateSuggests=False&ShowPeopleCount=False
mailto:info%40vcov.be?subject=
https://www.facebook.com/pages/VCOV-oudersschool/215315048204?sk=photos_stream
http://www.vcov.be


Bemiddeling
• Dreigt de ouderwerking in het honderd te lopen?

• Heb je nood aan bemiddeling bij het oplossen 
van een probleem op school?

Met SOS Ouders zorgen we voor een deskundig 
advies of een neutrale bemiddeling tussen alle 
betrokken partijen.

De VCOV heeft een uitgebreid vormingsaanbod 
voor de ouders van jouw school en 
oudervereniging. 

Contacteer ons of kijk in de ‘ouderacademie’. 
Maak jouw keuze uit verschillende boeiende 
onderwerpen.

Organiseer een actie rond gezondheid, veiligheid, 
communicatie… Wij helpen je op weg met kant-
en-klaar materiaal zoals een uitnodiging en een 
stappenplan.
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• Wil je hulp bij de (her)start van je 
oudervereniging?

• Heb je vragen over de werking van  
de ouderraad of de schoolraad?

• Wil je weten welke regels moeten nageleefd 
worden?

• Hoe kan de communicatie tussen ouders en 
school vlotter verlopen?

• Hoe vind je nieuwe leden? Hoe kan je meer 
ouders betrekken bij de ouderwerking?

• Wil je meer weten over geplande  
onderwijshervormingen?

• ...

De VCOV informeert en begeleidt 
ouders en ouderverenigingen op vraag en op maat.

Belangrijk nieuws over actuele onderwijsthema’s 
krijg je via onze nieuwsbrieven.

Info en advies
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Waarvoor kan je bij ons terecht?

Vertegenwoordiging
We vertolken de stem van alle ouders in 
verschillende beleidsorganen zoals de Vlaamse 
Onderwijsraad.

We vragen naar jouw mening via de reflectiegroep 
en we luisteren naar je tijdens oudercafés, 
discussieavonden…
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Vorming en actie
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http://www.vcov.be/vcov/Ouderinfotheek/tabid/72/Default.aspx
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http://www.vcov.be/vcov/Stemvandeouders/tabid/108/Default.aspx

