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Voorwoord  

  

  

Deze brochure is ontstaan uit de behoefte om ouders te informeren over de ouderparticipatie en – 

betrokkenheid wat de plaats van de ouderparticipatie is in de hele schoolorganisatie. Op deze manier 

krijgen ouders sneller inzicht in hetgeen wat van hen wordt verwacht. In dit boekje wordt informatie 

gegeven over het contact wat de school onderhoudt middels de ouderavonden met ouders, de 

Ouderraad en de relatie met  de MR (Medezeggenschapsraad). Wij zijn als school erg blij met het grote 

aantal ouders dat niet alleen betrokken is, maar daarbij ook actief wil zijn. Wij vinden het heel 

belangrijk om in contact met ouders overleg te plegen over ons beleid, onze pedagogische en 

didactische  aanpak enz. enz.  

  

Wij hopen van harte dat deze informatie ertoe zal bijdragen dat ouders met plezier en inzet zich zullen 

wijden aan het realiseren van een goed en prettig onderwijsklimaat voor hun kinderen.  

  

Ieder jaar vragen we ouders om deel te nemen  aan de Ouderraad, met name ouders van nieuwe 

leerlingen!  

Ouders kunnen voor meer informatie contact opnemen met de voorzitter van de Ouderraad 

voorzitter.or@de-breul.nl   

  

  

Namens de Ouderraad,  

Lidy Boone, voorzitter  

mail@lidyboone.nl  
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Waarom een Ouderraad?  

 

Ouders vinden de afstand tussen ouders en de middelbare schoolorganisatie groot in vergelijking tot 

het basisonderwijs. Vaak zitten ouders met kinderen in het voortgezet onderwijs met dezelfde vragen, 

wensen, problemen of ideeën over het onderwijs, de onderlinge omgang van leerlingen of de school als 

organisatie. De Ouderraad is er om de afstand tussen de ouders en de school te verkleinen en geeft 

ouders de ruimte om een goede en open relatie aan  

te gaan met de school van hun kinderen. De Ouderraad biedt ouders de mogelijkheid om samen met 

andere ouders en met de afdelings- en schoolleiding van gedachten te wisselen.   

 

Doel van de Ouderraad  

 

 De Ouderraad heeft als doel het welzijn van de leerlingen te bevorderen door een actieve bijdrage 

te leveren aan een goed onderwijs-leerklimaat. Daarbij wil de Ouderraad de school ondersteunen 

om deze tot een plaats te maken waar de individuele mogelijkheden van leerlingen worden 

(h)erkend, gestimuleerd en ontwikkeld ten einde het beste uit leerlingen te halen en zij goed op de 

toekomst worden voorbereid.  

 Opdat leerlingen goed kunnen participeren in een sterk veranderende samenleving, wil de 

Ouderraad de school ondersteunen bij het realiseren van de daarop betrekking hebbende missie 

en visie.  

 De Ouderraad zet zich er voor in om te bevorderen dat ouders die zich voor de school interesseren, 

kunnen participeren in ondersteunende activiteiten.  

 De Ouderraad wil door het nastreven van bovenstaande doelstellingen bereiken dat de school een 

aantrekkelijke keuze blijft voor zowel leerlingen, hun ouders als docenten en ondersteunend 

personeel.  

 De Ouderraad kent duidelijke afspraken en procedures vastgelegd in het reglement Ouderraad. 

 

De taken van de Ouderraad  

 

 Ervoor zorgen dat de opvattingen van de ouders vertolkt worden bij het bestuur, de school- en 

afdelingsleiding en het personeel.  

 Een schakel vormen tussen de ouders en de oudergeleding in de medezeggenschapsraad.  

 Samen met het management en personeel ervoor zorgen dat er een schoolklimaat heerst dat mede 

de opvattingen van de ouders weerspiegelt.  

 Bijdragen aan de activiteiten in de school en nieuwe activiteiten initiëren, gericht op de ouders.  

 Fungeren als klankborgroep voor de school- en afdelingsleiding, om het perspectief van ouders 

mee te kunnen nemen in het beleid. 

 

Middelen   

 

 Om het doel concreet te maken stelt  de Ouderraad zich actief op naar het management en de 

ouders o.a. door:   



 

a) Structureel overleg met het management.  

b) Het management gevraagd (klankbordfunctie) en ongevraagd te adviseren, zelf met 

voorstellen te komen.   

 Daarnaast is de Ouderraad beschikbaar om de oudergeleding in de MR te adviseren. Bijzondere 

belangstelling gaat uit naar het doel, de hoogte en de besteding van de vrijwillige jaarlijkse 

ouderbijdrage.  

 De Ouderraad houdt zich op de hoogte van maatschappelijke ontwikkelingen rond de taken en 

verantwoordelijkheden van het voortgezet onderwijs. 

 De Ouderraad informeert ouders over zaken die vanuit het ouderperspectief aandacht vragen.  

 De Ouderraad heeft geen eigen financiële middelen. Waar nodig, doet de Ouderraad voor 

(financiële) middelen een beroep op de school.  

 De Ouderraad organiseert jaarlijks 1 à 2 thema- en/of panelbijeenkomsten voor alle ouders, in 

samenwerking met de schoolleiding.   

 De Ouderraad informeert de ouders via de BreulBerichten  

 

Samenstelling van de Ouderraad  

 

 Leden van de Ouderraad zijn ouders die zich als belangstellende hebben aangemeld en door de 

Ouderraad tot lid zijn benoemd. Zij kunnen zich het gehele jaar door aanmelden.   

 Hierbij streven we naar een evenredige spreiding van ouders over alle jaarlagen van de afdelingen. 

Hierbij wordt zoveel mogelijk gestreefd naar een verhouding tussen mavo, havo en vwo van 

respectievelijk 1 : 2 : 2. 

 Van belang is het voor de continuïteit van overleggen en de opbouw van kennis en historie, 

bedraagt het aantal leden minimaal 5 en maximaal 21. 

 Een ouder kan maximaal 6 jaar aaneengesloten lid zijn van de Ouderraad.   

 Het lidmaatschap eindigt  

a) door opzegging door de ouder  

b) zodra de ouder geen kind meer op De Breul heeft  

 

Jaarlijks terugkerende activiteiten van de  Ouderraad  

 

 Het organiseren van thema-avonden 

 De werving van nieuwe leden (voor de Ouderraad) 

 Aanwezig zijn op de Open dagen van De Breul  

 Contacten onderhouden met de ouder-geleding van de MR  

 De communicatie met alle ouders middels de BreulBerichten 

 

Ouderavonden voor alle ouders  

 

Voor de ouders worden er thema-avonden of panelavonden georganiseerd. De panelavonden hebben 

tot doel: een inhoudelijke uitwisseling met de schoolleiding over onderwijskundige onderwerpen, zoals 

de begeleiding, motivatie en onderwijsresultaten van leerlingen en de ouder- en leerling-

tevredenheidsonderzoeken. Deze avonden worden ingevuld in samenwerking met de schoolleiding.  



 

Op de thema-avonden staat meestal een pedagogisch onderwerp centraal dat veel ouders aanspreekt, 

zoals pubergedrag, gebruik van alcohol, gezond leefgedrag etc.  

De ouderraad bepaalt het onderwerp en nodigt meestal een externe spreker of inleider uit. 

 

De medezeggenschapsraad en de Ouderraad   

 

De medezeggenschapsraad (MR) is het formele overlegorgaan van De Breul met het bevoegde gezag. 

De MR bestaat uit 16 leden, 8 leden uit de geleding docenten en onderwijsondersteunend personeel,  

4 leden uit de leerling-geleding en 4 leden uit de oudergeleding.   

Over de volgende zaken heeft de oudergeleding van de MR instemmingbevoegdheid wanneer die 

vastgesteld of gewijzigd worden:  

 De niet wettelijk verplichte schoolbijdragen   

 Het leerlingenstatuut 

 De klachtenregeling 

 Het beleid met betrekking tot voorzieningen voor de leerlingen 

 Het beleid met betrekking tot het verrichten door ouders van ondersteunende 

werkzaamheden voor de school en het onderwijs.   

 Minstens één van de MR ouders is aanwezig bij de vergaderingen van de Ouderraad waardoor 

uitwisseling van gedachten en meningsvorming plaats kan vinden over de in de MR te 

bespreken onderwerpen. De leden van de MR hebben zitting zonder last of ruggespraak.  

  

 

Deze brochure is te vinden op de website: www.de-breul.nl.   

 

 

 

Samengesteld onder verantwoording van de Ouderraad en het management.   

Eindverantwoordelijke (voorlopig):  Hanneke Hehenkamp, Hoofd onderwijs. 
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