
 

 

Nieuwsbrief Ouderraad februari 2021  
  

  

Beste ouders,  

  

Welkom bij de Nieuwsbrief waarmee we als ouderraad ouders/verzorgers op de hoogte 

houden. Door Corona is het helaas niet mogelijk om elkaar in persoon te ontmoeten en 

staan onze sociale evenementen op een laag pitje. Wel hebben we een geweldig online 

thema-avond voor u. Tevens zoeken we voor het schooljaar 2021 - 2022 nieuwe Ouderraad 

leden. Hieronder over beide meer, veel leesplezier en hopelijk zien we elkaar snel weer. 

 

Uitbreiding Ouderraad 

 

Leerjaar 20 - 21 Vwo Tvwo Havo Thavo 

1    Ja   xx 

2  Ja  Ja     

3    Ja  Ja   

4  Ja  Ja  Ja   

5      Ja xx 

6  Ja   xx xx 

 

De ouderraad van Broklede heeft vertegenwoordiging in de groene bovenstaande 

leergangen en stromingen. Dit is best een goede verdeling en daar zijn we blij mee. Naast 

de activiteiten die we organiseren voor de ouders zijn wij ook een klankbord voor de ouders 

van deze leergangen en stromingen. Aan het einde van het leerjaar 2020-2021 zullen er een 

aantal Ouderraad leden stoppen met hun functie en willen we ruimte geven aan nieuwe OR 

leden.  

Als u geïnteresseerd bent, neem dan contact met ons op. We heten u van harte welkom. 

 

Jaarprogramma 20-21 

Dit jaar hebben we het volgende nog open staan als jaarprogramma, mogelijk dat daar nog 

wat bijkomt of afgaat en natuurlijk is de invulling afhankelijk van de overheidsmaatregelen: 

o Februari: Interactieve lezing door Marieke Ringrose-Blijleven 

o Maart: Beroepskeuze ondersteuning project 

o Zomer: Aandacht voor onze geslaagden bij de diploma-uitreiking. 

 

Lezing ‘Hoe motiveer ik mijn puber?’ 

Wij nodigen u van harte uit woensdagavond 17 februari a.s. (van 20.00 – 21.30 uur) een 

interactieve online ouderavond met als thema: “Hoe motiveer ik mijn puber?” bij te wonen. 

  

Deze avond wordt verzorgd door Marieke Ringrose-Blijleven. Zij is motivatiespecialist voor 

pubers en hun ouders/verzorgers. De combinatie pubers & motivatie is vaak in strijd met 

elkaar, dit kan leiden tot grote frustratie van ouders. 

  

 



 

 

Herkent u de onderstaande uitspraken ook? 

 

o "Mijn puber kan zoveel meer dan wat hij laat zien" 

o "Mijn puber doet helemaal niks voor school, ik zie hem nooit leren" 

o "Ik weet het niet meer, de onvoldoendes blijven komen, maar hij wil geen hulp” 

o "Tja waar doe je goed aan, loslaten of juist grenzen stellen, geen idee" 

o “Onze puber bepaalt de gehele sfeer in het gezin, ik ben er zo klaar mee” 

o "De lockdown zorgt voor nog meer ruzie rondom schoolwerk, ze gamen liever dan 

huiswerk te maken" 

 

Marieke zorgt aan de hand van voorbeelden dat u zich herkent in haar verhaal. De avond 

staat in het teken van begrijpen hoe motivatie bij pubers werkt. Uiteraard krijgt u volop 

praktische tips en tools die u thuis direct kunt toepassen!  

  

Bekijk alvast deze preview.  

  

We hebben deze online ouderavond plek voor maximaal 250 ouders/verzorgers. 

  

Wilt u zich aanmelden? Dan vragen we u om de bijbehorende vragenlijst in te vullen, zodat 

Marieke haar presentatie volledig aan de behoefte van u als ouder kunt aansluiten.  

Klik hier om u aan te melden 

 

Beroepenoriëntatie voor havo-4 leerlingen 

De OR helpt, samen met de decaan, mee om begin maart voor de 5 klassen van havo-4 

leerlingen een middag te organiseren waarin ze hun beeld van mogelijke beroepsrichtingen 

(die passen bij hun profielkeuze) kunnen verbreden. Dit met het oog op de open dagen voor 

de opleidingen. Helaas kan het niet in de aula op school, maar het wordt online gehouden. 

Het plan is om 8 tot 10 oud-havo-leerlingen en/of ouders/verzorgers tijdens een online sessie 

aan het woord te laten over hun beroepskeuze en de opleiding. Allemaal uit een andere 

sector. En in een hierop volgend mentoruur kunnen de leerlingen live vragen stellen aan 

deze circa 8-10 verschillende sprekers/voorlichters.  

  

We hebben reeds 4 beroep-voorlichters en zoeken er nog 4 tot 6. Indien u enthousiast bent 

om hieraan bij te dragen, om de leerlingen over uw beroep en opleiding te vertellen (een 

pitch van 5 minuten opnemen) en op dinsdagmiddag 9 maart een uurtje voor een live 

vragensessie beschikbaar bent, meld u zich dan vóór 10 februari aan per mail bij de OR 

(ouderraad@broklede.nl), dan nemen we contact op.  

  

NB: Vooralsnog richten we ons -gezien de online beperking- nu eerst even op voorlichting 

voor de 5 klassen van 4havo (ca. 125 leerlingen), maar we willen dit zeker ook voor 5vwo- 

klassen gaan organiseren. 

 

Update vanuit de medezeggenschapsraad 

Door Corona blijft het een grote uitdaging om te zorgen dat de leerlingen geen achterstand 

krijgen en extra geholpen worden waar nodig.  

Ook vanuit de leerlingen is er aandacht voor een gezonde school zoals bijvoorbeeld het eten 

in de kantine. Hierover volgt binnenkort een gesprek met de kantine en leerlingen.  

https://vimeo.com/502624075
https://emea01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fforms.gle%2FV64BKFkvitjed8Mc7&data=04%7C01%7C%7Cd7b00bdf14524676b4fc08d8c13fe0ae%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637471827644227870%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=QdjfZtcBxOX5%2FnYkFScOROzFV7oMyQdFL%2Blq0UlR7pk%3D&reserved=0
mailto:ouderraad@broklede.nl


 

 

Het Open Huis heeft online plaatsgevonden.  Daarnaast is er overleg geweest met de MR op 

wat voor een manier het onderwijs en de examens voor de examenleerlingen door kan gaan.  

Ook een verruiming van het aantal herkansingen voor deze leerlingen is besproken en 

goedgekeurd.  

 
Op dit moment wordt onderzocht of er voor gemotiveerde leerlingen met goede cijfers een 
overstap mogelijk is van 5 havo naar 6 vwo. Voor de huidige havo 5-leerlingen is dit zeker 
nog niet mogelijk. 
 
OR-vergadering  

In januari hebben we weer een ouderraad vergadering gehad, geheel in lijn met de rest van 

ons huidige leven natuurlijk op afstand. We hopen van harte dat we op termijn weer fysiek bij 

elkaar kunnen komen en ook dat de gangbare activiteiten kunnen starten. 

 

Besproken onderwerpen zijn onder andere: 

• Corona maatregelen, beleid, impact, reacties ouders/verzorgers; 

• Voorbereiding/brainstorm beroepenoriëntatie 5 klassen havo 5 op 2 en 9 maart a.s. in 

overleg met decaan Anita Damkot; 

• Jaarplanning; 

• Bezetting ouderraad, aftreden verschillende leden. 

 

Wat doet de ouderraad eigenlijk? 

De ouderraad is, net als de leerlingenraad en de medezeggenschapsraad, een klankbord 

binnen de school. In de ouderraad krijgen ouders/verzorgers de kans om te overleggen met 

elkaar, de schoolleiding en het personeel. Daarnaast organiseert de ouderraad verschillende 

sociale activiteiten zodat de ouders/verzorgers met elkaar kennis kunnen maken en over 

diverse onderwerpen/ontwikkelingen worden bijgepraat. 

 

Een ouderraad zet zich in om de belangen van de leerlingen zo goed mogelijk te behartigen 

door: 

o Mee te denken met het dagelijks bestuur over het te volgen beleid van de school; 

o Feedback te geven aan de oudervertegenwoordiging in de medezeggenschapsraad; 

o De school te adviseren (gevraagd of ongevraagd); 

o Onderzoek doen onder ouders/verzorgers over bepaalde onderwerpen (drugs, 

sociale media, de koers van de school); 

o Meedenken over onderwijskundige ontwikkelingen (bijvoorbeeld docenten schaarste, 

internet en privacy); 

o Het stimuleren van activiteiten die bijdragen aan een goed schoolklimaat zoals sport- 

en culturele evenementen, studiereizen en schoolfeesten. 

 

De OR streeft ernaar dat er één lid is welke ook in de Medezeggenschapsraad zit waardoor 

we goed op de hoogte worden gehouden van de ontwikkelingen. Gedurende de voorbije 5 

jaar heeft dit een positief effect gehad op de communicatie tussen ouders en de school.  

 

Hulp van ouders welkom bij de activiteiten 

Je ziet de OR (buiten de huidige Corona tijd) tijdens diverse gelegenheden in de weer, o.a. 

bij de jaarlijkse oliebollen uitdelen, champagne schenken bij de diploma-uitreiking, etc.  



 

 

Ook bij sommige evenementen op school, zoals de tweejaarlijkse inspiratiedag. Helaas is 

het voor de OR-leden niet altijd mogelijk om met voldoende mensen aanwezig te zijn.   

We zoeken daarom ouders die de Ouderraad hierin willen ondersteunen. Opgeven of een 

reactie kan worden gestuurd naar ons emailadres: ouderraad@broklede.nl.  

  

 

Facebook  

  

De OR is ook te vinden op de Facebookpagina van Broklede. We 

hopen hierdoor nog meer een gezicht te krijgen en toegankelijker 

te worden voor ouders en leerlingen.   

  

  

  

Uw mening en inbreng  

Met ons enthousiaste OR-team proberen we ouders/verzorgers, leerlingen en docenten 

zoveel mogelijk te ondersteunen en hopen we dat de OR ook voldoende zichtbaar is. 

Uiteraard staan we altijd open voor vragen, suggesties, uw mening en inbreng. Ook hiervoor 

kunnen reacties naar ons emailadres ouderraad@broklede.nl  worden gestuurd.  

De volgende nieuwsbrief ontvangt u in juni 2021. Mocht u meer willen lezen over de OR, dan 

zijn we te vinden op de website van Broklede.  

  

Met vriendelijke groet,  

 

De Ouderraad  

 

   

https://www.facebook.com/brokledebreukelen/
mailto:ouderraad@broklede.nl
https://broklede.nl/ouderraad/
https://www.facebook.com/brokledebreukelen/

