
Ouderbetrokkenheid 2018-2019. 

 

Geachte ouders/verzorgers, 

 

Op de SvH hebben we geen ouderraad. Hierdoor hebben ouders/verzorgers niet de 

mogelijkheid iets te zeggen over de school, over de organisatie en/of over het onderwijs bij 

ons op school. 

 

Wel hebben we bij ons op school veel contact met ouders/verzorgers. Dit contact betreft 

feitelijk alleen het contact tussen ouders/verzorgers en mentoren en het gaat in 99 van de 

100 gevallen om de eigen zoon/dochter/pupil. 

 

Als een soort vervanging van de ouderraad hebben we het volgende bedacht, ouders krijgen 

de kans iets te zeggen over de school, over het onderwijs dat hun kind krijgt en over de 

organisatie in het algemeen. Ook gebruiken we ouders als klankbord bij 

schoolontwikkelingen. We noemen dit de ouderklankbordgroep. Deze OKBG bestaat 

ondertussen 6 jaar en het werkt! 

 

We werken met groepsouders. We hebben op dit moment 8 groepen en uit elke groep 

vragen we 2 ouders/verzorgers die 3 tot 4 keer per jaar op school komen voor de volgende 

zaken: 

- ze kunnen aangeven hoe de ouders/verzorgers van de groep de school ervaren. 

- ik kan bepaalde onderwerpen onder de aandacht brengen, bijv. inhoud schoolgids, 

nieuwsbrief, enz. 

- ze kunnen hun mening geven over bepaalde onderwijs ontwikkelingen (klankbord). 

 

Voorafgaand aan een bijeenkomst kunnen deze groepsouders de ouders/verzorgers van de 

groep via mail vragen of er iets speelt, dit laten we dan tijdens de bijeenkomst aan de orde 

komen. In de praktijk betekent dit dat ik in de week voorafgaand aan de vergadering van de 

OKBG alle ouders/verzorgers een mail stuur met de mailadressen van de ouders van de 

OKBG, met de vraag of ze hun vragen bij één van die ouders neer willen leggen. Gebleken 

is dat dit de drempel verlaagt. 

 

Het doel is helder; 

De ouders/verzorgers meer betrekken bij school, waardoor de school meer gaat leven bij de 

ouders/verzorgers en de ouders/verzorgers meer deel gaan uitmaken van de school. 

 

Bent u enthousiast en u heeft zich niet op 11 september opgegeven, dan kunt u zich alsnog 

opgeven bij de administratie van de school, telefoonnummer 050-3210635. 

 

Met vriendelijke groet, 

Jan Kuik 

Teamleider Simon van Hasselt 


