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Samenstelling ouderraad schooljaar 2015-2016 
 
Voorzitter: Monique Houben, secretariaat: Esther van de Ven,  

 
Overige leden: Marc Comuth, Miranda Geurts, Ingrid Hetterscheid, Hanneke 

Houweling, Silvie Konig, Diana Peeters-Roeten, Yolanda Sniekers, Jolanda Vlieks, 
Marjon Vallen, Niels van de Ven.  
 

DB en frequentie vergaderen: 
 

Monique is voorzitter en Esther is secretaris. Er is geen vicevoorzitter. Het 
Dagelijks Bestuur (DB) wordt gevormd door de voorzitter en secretaris.  
 

De frequentie van vergaderen is 1 x in de 6 weken. Daar waar noodzakelijk zal 
een extra brainstormsessie of overleg worden ingepland. 

 
Er wordt gebruikt gemaakt van een vaste notulist  
 

Thema-avonden  
 

Het afgelopen schooljaar werd er 1 thema-avond door de ouderraad 
georganiseerd:  
 

- (t) huiswerk op 1 december 2015 
 

Er wordt besloten dat er OVGO breed per jaar 1 thema-avond wordt 
georganiseerd. Mochten er eventueel actuele zaken spelen op het Valuascollege 
is de OR vrij daar een extra thema-avond voor te organiseren. 

 
Na een thema-avond wordt de presentatie van de thema-avond op de site van de 

OR geplaatst.  
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Klankbordgroepen  

 
Binnen de klankbordgroepen wordt de voortgang besproken op het gebied van 

TOPklassen, digitale leermiddelen en dyslexie.  
 
Huishoudelijk reglement OR  

 
De OR heeft een huishoudelijk reglement, dit huishoudelijk reglement is op de 

site van de OR te vinden.  
 
Invulling ouderraad op Open Dag  

 
De leden van de OR hebben vooral met de nieuwe ouders en leerlingen een 

praatje gemaakt om ze de weg te wijzen of meer uitleg te geven over bepaalde 
zaken. De OR-leden zijn aanwezig in het gedeelte waar ze als lid van OR/ 
klankbordgroep bij betrokken zijn en zoeken elkaar geregeld op om de 

onderlinge sfeer te proeven en eventueel bij te sturen.  
 

Besproken onderwerpen in de ouderraad  
  

- Digitale leermiddelen leerlingen  
- Buitenlandreizen  
- Magister / toetsen 

- Inspectierapporten 
- Communicatie richting ouders m.b.t. schoolzaken 

- Begeleiding schoolse activiteiten 
- Leerlingenstroom vanuit PO (primair onderwijs) / drukte op school 
- Chrome books  

- Digitaal, extern Boekenfonds 
- Privacy leerkrachten en leerlingen 

- ISK ontwikkelingen 
- Verlaten schoolplein door leerlingen en toezicht 
- TOPklas musical / voortgang in bovenbouw 

 


