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Even voorstellen; de Ouderraad 

 

Inleiding 

De meeste scholen kennen een Ouderraad (OR) , zo ook het Stellingwerf College (SWC.).  

De OR van het SCW bestaat uit ouders van leerlingen van het SWC. Ze heeft zich tot doel gesteld de belangen 

van de school, en met name de belangen van de leerlingen en ouders in relatie tot school, zo goed mogelijk te 

dienen. Ze komt 6 keer per schooljaar bij elkaar. 

De missie van de Ouderraad is de ouders/verzorgers zo goed mogelijk te vertegenwoordigen bij de directie/MT 

van het Stellingwerf College. Als OR adviseren wij de directie/MT  gevraagd en ongevraagd over de uitvoering 

van het beleid op school. Daarnaast willen we werken aan een hogere ouderbetrokkenheid en meer onderlinge 

oudercontacten. Wij willen frequent contact onderhouden met andere ouders en de directie van het 

Stellingwerf College. Tenslotte hebben wij een signaleringsfunctie, en kunnen we fungeren als loket voor 

ouders. 

Een terugblik op het functioneren 

Het eerste wat genoemd moet worden in een terugblik is de goede en productieve samenwerking met de 

school. Deze goede samenwerking heeft voor de effectiviteit en de mogelijkheden van de OR grote positieve 

gevolgen. Het is voor de OR mogelijk gebleken om nauw aan te sluiten bij het beleid en de activiteiten van de 

SCW. Ook in onze planning voor activiteiten zoeken we aansluiting bij de activiteiten waartoe het SCW het 

initiatief heeft genomen. (Zie het hoofdstukje over “thema’s” op de volgende pagina.) 

Tot nu toe is het gelukt om een lid van de OR ook lid te laten zijn van de Medezeggenschapsraad. Daarmee is 

een goede uitwisseling van informatie geborgd. 

Het SCW heeft een aantal kernwaarden benoemd, de waarden waarop de school wil functioneren en haar 

functioneren aan toetst. Deze waarden zijn openheid, veiligheid, betrokkenheid en betrouwbaarheid.  

In het beleidsplan van het SWC is de ook een gewenste positionering beschreven. Het SWC wil een school zijn 

die: 

• onderwijs geeft van hoge kwaliteit 

• beloften nakomt 

• kansen biedt voor talentontwikkeling 

 

De OR neemt de kernwaarden als kader over, en draagt graag aan bij aan de gewenste positionering. 

 

Voor wie ? 

Uiteindelijk draait alles natuurlijk om het leren van de leerlingen. Met dat gegeven in het achterhoofd richt de 

OR zich in de eerste plaats, direct, op ouders / verzorgers van leerlingen en de directie/MT van het SCW.  

Via die laatste weg worden ook de docenten en het ondersteunend personeel bereikt. 
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Werkplan 2017-2018 

Inleiding 

Dit werkplan is zowel geschreven voor de OR zelf als voor iedereen die wil weten wat de OR  doet. Voor de OR 

zelf is het een planning. Met dit plan willen wij structuur aanbrengen in te bespreken thema’s, een handvat 

hebben voor latere controle en duidelijkheid creëren. Voor ouders en leerlingen is het zeker niet alleen ter 

informatie. De OR zou het erg op prijs stellen als er reacties, suggesties of kritiek op ons werkplan zou komen. 

Op de website van het SCW kunt u onze mailadressen vinden.  

In dit werkplan is gebruik gemaakt van de resultaten van een drietal bijeenkomsten. Op 3 april 2013 was er een 

klankbordgroepavond over de communicatie tussen leerkracht en leerling. Op 18 februari 2014 een 

ouderavond over de communicatie tussen leerkracht en ouder/verzorger. Op 26 januari 2015 een ouderavond 

over de communicatie tussen ouder en kind. Op deze manier zijn alle invalshoeken aan bod gekomen. 

Doelstellingen 

Om tegemoet te komen aan onze missie en visie zijn de volgende doelstellingen geformuleerd: 

• 1x per schooljaar organiseren wij een klankbordgroepavond over een relevant onderwerp 

• 1x per schooljaar (januari/februari) verzorgen wij een algemene ouderavond (AOV) 

• 2x per schooljaar vermelden wij iets over de OR in de nieuwsbrief 

• 2x per schooljaar vermelden wij iets over de OR op de website 

• In onze vergaderingen behandelen wij 2 thema’s per jaar 

• Wij geven binnen een week respons op vragen van ouders op ons mailadres 

• Bij de uitnodiging voor de jaarlijkse brugklascarrousel in september verzorgen wij een introductiebrief over 

de OR 

 

Thema’s 

In de loop van de planperiode zullen er ongetwijfeld nieuwe onderwerpen opduiken. Maar een aantal 

onderwerpen willen we jaarlijks behandelen:     

• Aansluiting met Voortgezet en Hoger Onderwijs 

• Onderwijsontwikkelingen, schoolplan en het strategisch beleidsplan. 

• Evaluatie VWO+ 

• Stand van zaken PBS (= Positive Behaviour Stimulation, een methode om leerlingen en docenten op 

een positieve manier op elkaar te betrekken.)  

• Krimp in de regio en de gevolgen daarvan voor het SWC 

• Jaarlijkse LAKS-leermonitor (met o.a. leerlingen- en oudertevredenheid) 

 

Communicatie 

Via persoonlijke communicatie communiceren we met de directie. Via massacommunicatie communiceren we 

met de ouders/verzorgers. De communicatiemiddelen zijn op te splitsen in offline en online middelen.  

Offline: 

• Klankbordavonden 

• Algemene ouderavonden 

• Persoonlijke gesprekken 

• Brochures/flyers  

• Affiches 
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Online: 

• Nieuwsbrief Stellingwerf College 

• Website Stellingwerf College 

• E-mail 

 

Voortgang en evaluatiemomenten 

Het is belangrijk om bij alles wat we doen steeds terug te gaan naar de kernwaarden, te onderzoeken of ze nog 

nageleefd worden, en om te leren van onze ervaringen. Wat dat leren betreft, we bekijken de activiteiten die 

onder “doelstellingen” zijn genoemd. Zijn ze gedaan en hoe ging het ? Daarnaast proberen we een schatting te 

maken  over onze bijdrage aan de genoemde thema’s.  Dit werkplan wordt  jaarlijks geëvalueerd en zo nodig 

bijgesteld. 


