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JAARVERSLAG OUDERRAAD SCHOOLJAAR 2013-2014 
 
Samenstelling Ouderraad schooljaar 2013-2014 

Hanneke de Grijs Dagelijks bestuur - voorzitter 
Monique Houben Dagelijks bestuur – vice-voorzitter 
Esther van de Ven Dagelijks bestuur – secretariaat – klankbordgroep (kbg) Topklassen 
Titia Bouman  Lid 
Jeroen Diebels Lid 
Chrit Peeters  Lid – kbg digitale leermiddelen  
Diana Peeters  Lid – notulist – kbg Topklassen 
Yolanda Sniekers Lid – werkgroep thema-avonden 
Maria Timmerman  Lid – werkgroep thema-avonden 
Niels van de Ven Lid 
 
Andere werkwijze Ouderraad 

Meteen aan het begin van het schooljaar wordt ingezet op een andere manier van werken 
binnen de Ouderraad.  
 
De Ouderraad (OR) heeft onder leiding van Henk Roefs een Thema-avond georganiseerd 
rondom de vragen:  
Wat moet wel in de OR en wat moet niet in de OR besproken worden? 
Wat kan en moet op een andere manier besproken worden? En hoe moet dat dan 
besproken worden? 
In groepjes van ouders, directie en personeel zijn allerlei onderwerpen benoemd. Nadien 
hebben alle deelnemers de prioriteiten bepaald wat belangrijk is en wat wel of niet in de OR 
aan de orde moet komen. 
In het totaal zijn er 42 onderwerpen benoemd.  
 
Wat zeker wel in de OR:  

- ouders in OR als ambassadeurs, zorgen voor draagvlak en input 
- onderwijsontwikkeling (differentiatie, leermiddelen, ICT) 
- leerlinggebonden groepszaken 
- voorlichting d.m.v. thema-avonden 
- (sociale) veiligheid 
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Wat zeker niet in de OR: 
- Lesuitval 
- Functioneren docenten 
- À la klachtenbureau 
- Beleid 
- Individuele zaken 

 
Hoe kun je dan de andere zaken/ onderwerpen bespreken? 
Naar voren kwamen d.m.v. een Themagroep, een Themavergadering OR, een 
Enquêtecommissie (onderzoek doen als er iets speelt), een Expertgroep (verdieping van een 
thema) en Klankbordgroepen (op verschillende niveaus) 
 
Hoe organiseer je het dan? Besloten is om dit voor beide richtingen (OR en alle andere 
vormen) in twee werkgroepen met ouders en personeelsleden uit te werken. De uitkomst 
was dat we met klankbordgroepen gaan werken. 
 

Klankbordgroepen in relatie tot de OR 
De OR houdt zich bezig met algemene thema’s. Het gewenste aantal leden is max. 12. Er 
wordt afgesproken om elke vergadering een algemeen thema op de agenda te plaatsen. 
Klankbordgroepen zijn hulpconstructies van de OR; hierin worden specifieke thema’s 
behandeld zoals dyslexie, digitaal leermateriaal, iPad, TOP klassen. De organisatie is die van 
“linking-pin”: in elke klankbordgroep zit minimaal een lid van de ouderraad. 
 
Voorbeelden van algemene thema’s in de OR zijn: 

• Onderwijsontwikkelingen (2020, zorg, onderwijskwaliteit enz.) 

• Thema-avonden 

• Ambassadeurs, draagvlak koers van de school 

• Groepsoverstijgende aangelegenheden zoals enquêtes, veiligheid, gezondheid, 
excursies, communicatie in algemene zin…. 

 
Het aantal keren dat er OR overleg is: 6 keer per jaar 
 
Kenmerken van een klankbordgroep (KBG) 

• Behandelt een duidelijk en zinvol thema 

• Er is een behoefte om dit thema te behandelen 

• Er is overeenstemming over het doel, agenda en de te bereiken resultaten  

• Deelnemers vanuit de ouders en het Valuascollege, met kennis van en/of affiniteit 
met het thema 

• Rapporteert aan de OR en aan de directie 
 
Geïdentificeerde klankbordgroepen 

• KBG Dyslexie: nieuw op te richten (vanuit werkgroep ouders dyslexie) 

• KBG digitale leermiddelen en iPad: nieuw op te richten 

• KBG TOPklassen: nieuw op te richten 

• KBG Gymnasium: te onderzoeken 
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Aanvullende onderwerpen die bijvoorbeeld in een klankbordgroep aan de orde kunnen 
komen zijn lesuitval, huiswerk/werkdruk, feestjes, regels, functioneren klas en docenten, 
ontwikkeling van het onderwijs. 
Een klankbord groep komt ca. 4x per jaar bij elkaar. Voorwaarde is dat dit goed 
georganiseerd wordt (doel, agenda, structuur e.d.) door de voorzitter. 
 
Aanwezigheid OR 

Binnen de OR gaan we overleggen aan welke activiteiten we wel en aan welke we niet 
deelnemen.  
Zo zal de OR aanwezig zijn bij bijv. open dagen en thema-avonden die door de OR 
georganiseerd worden. De invulling van de aanwezigheid van de OR op open dagen wordt  
het komend jaar verder uitgewerkt. Zo zal er eerder een rol zijn om overal een praatje met 
kinderen en ouders te gaan maken i.p.v. te acteren vanachter een kraampje. Verder is de 
aanwezigheid van de OR niet nodig bij diploma-uitreikingen.  
 
Site Ouderraad 

De site van de Ouderraad is aangepast en voorzien van een nieuw logo. De opzet is om de 
agenda op de site te zetten om zo eventuele reactie voorafgaand aan de vergadering te 
krijgen. Na de vergadering komt er een soort nieuwsbrief met in het kort een weerslag van 
de zaken die besproken zijn. Zo kunnen ouders op de hoogte blijven wat de Ouderraad doet. 
 
Thema-avonden 

Het afgelopen schooljaar zijn er 3 thema-avonden door de Ouderraad georganiseerd: 
- Pubers motiveren en stimuleren 
- Alcohol en opvoeden, hoe doe je dat? 
- Onderwijs op weg naar 2020 

Na een thema-avond wordt de presentatie van de thema-avond op de site van de OR 
geplaatst. 
 
Huishoudelijk reglement OR 

De OR heeft het huishoudelijk reglement aangepast aan de nieuwe afspraken en nieuwe 
werkwijze van de Ouderraad. Dit huishoudelijk reglement is op de site van de OR te vinden. 
 
Ouderraadleden 2013-2014 

In het schooljaar 2013-2014 is er in het begin een aantal nieuwe leden ingestapt. Aan het 
einde van het schooljaar zijn er meerdere leden gestopt, vooral omdat hun kind met diploma 
de school gaat verlaten. Verder heeft de voorzitter Hanneke de Grijs-Houweling besloten om 
te bedanken voor het voorzitterschap en blijft wel OR-lid. Zij wordt bedankt voor haar inzet 
als voorzitter. Monique Houben neemt als vice-voorzitter haar taken waar. 

 

 
 


