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Nieuwsbrief ouderraad juni 2021 
 

Beste mede-ouders/verzorgers, 

Het schooljaar 2020/2021 loopt naar het einde, dit is de afsluitende nieuwsbrief met daarin 
als eerste natuurlijk onze welgemeende felicitaties aan alle geslaagden en hun ouders/ 
verzorgers. Vanuit de ouderraad verzorgen we ook een verfrissende attentie bij de school 
voor alle aanwezigen bij het afsluiten van het schooljaar. 

Vervolgens willen we namens alle ouders/verzorgers de schoolleiding en docenten hartelijk 
danken voor de grote inzet om de gevolgen van de coronapandemie zo minimaal mogelijk te 
laten zijn. We verzorgen een leuke attentie als pluim naar alle medewerkers. 

In deze update leest u o.a. nadere informatie over de beroepenoriëntatie en een verslag van 
de kwaliteitscommissie. 

Omdat het dit jaar opnieuw niet mogelijk is geweest de algemene ledenvergadering te laten 
plaatsvinden, doen we via deze weg verslag. Als je inzage wilt in de reeds afgesloten cijfers 
over 2020, kun je deze bij ons opvragen. 

Met de afsluiting van dit jaar zien we een aantal leden uit de ouderraad vertrekken, dus we 
roepen jullie graag op je te melden als je interesse hebt (ouderraad@broklede.nl). Meer  
informatie over ons is te vinden op de website van Broklede. 

Beroepenoriëntatie 

Voor leerlingen uit 4 havo in maart 
 
In de OR nieuwsbrief van februari jl. riepen we ouders/verzorgers op om deel te nemen aan 
de (online) beroepenoriëntatie voor de leerlingen van 4 havo. Dat is succesvol verlopen. De 
OR heeft negen ouders c.q. oud-(havo)leerlingen met verschillende achtergronden gevraagd 
hun verhaal te delen en decaan Anita Damkot heeft de online voorlichting met de  
klassenmentoren georganiseerd. Er werd o.a. verteld over de landelijke politierecherche,   
recruitment, ondernemen, biomedisch onderzoek, kinder-ic-verpleging, marketing voor  
Vodafone/Ziggo,TV-productie business en meer. Via deze weg erg veel dank aan de  
'voorlichters' die de leerlingen hebben verteld over hun studiekeuze destijds, wat ze nu voor 
interessant werk doen, wat er zo leuk aan is en tips voor de leerlingen van nu om een  
passende keus te maken uit alle mogelijke studies en dat je daarmee niet persé de rest van 
je leven vastlegt.   

Voor leerlingen uit 4 vwo in juni 

Vanwege het succes, heeft school de OR gevraagd dit ook te organiseren voor alle 4 vwo 
klassen, dus eind mei hebben we tien oud-vwo-leerlingen van Broklede (ook weer allemaal 
uit een andere sector) online geïnterviewd over hun beroepskeuze en de opleiding. Te weten 
meerdere jonge ondernemers, recruiter, brandmanager, levensmiddelentechnoloog, software 
engineer, internationale betrekkingen bij defensie en een architect. 
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We hebben het niet alleen met veel plezier georganiseerd om hiermee de leerlingen een  
bredere oriëntatie te geven, maar de mentoren waren ook zeer enthousiast en we  
verwachten via hen nog de feedback van de leerlingen zelf. 

Kwaliteitscommissie  

Net voor de Coronaperiode begon hadden we bij de Ouderraad het idee om een  
kwaliteitscommissie op te zetten omdat we geregeld vragen kregen van ouders/verzorgers 
van de verschillende leergangen over cijfers van groepen, secties of hele leergangen.  
Daaronder bleken ook vragen te bestaan waar de onderliggende data ontbrak en het  
eigenlijk een mening was. In die tijd was ook net Monique Hoogduin gestart als conrector. 
Een van haar focusgebieden is kwaliteit, een vakgebied dat ze al vele jaren voor meerdere 
scholen vanuit de overheid uitvoert. Bij de Ouderraad vergadering in mei jl. heeft Monique 
gepresenteerd welke stappen er allemaal al gezet zijn. De Ouderraad was onder de indruk 
van alle ontwikkelingen en de voorgenomen plannen.  
Gezien dit alles zal de ouderraad zich met de kwaliteitscommissie vooral focussen op de 
communicatie van de kwaliteitsontwikkeling in begrijpelijke taal voor de ouders. Ook kunnen 
er specifieke vragen gesteld worden en omdat er veel onderliggende echte data is kunnen 
meningen getoetst worden. 

Meer informatie over het koersplan is te vinden op de website. 

Vanuit de MR:  

Zoals misschien bekend is, krijgen alle scholen vanuit de overheid een financiële bijdrage om 
waar nodig leerlingen de komende twee jaar extra te ondersteunen. Bijvoorbeeld in de vorm 
van maatwerk. Broklede is druk bezig om daar een programma voor op te stellen. Zodra 
hierover meer bekend is, informeren wij jullie.  

Inspectierapporten Broklede 
Als extra informatie lees je hier de resultaten van de inspectierapporten, interessante  
informatie voor ouders/verzorgers. 

Uw mening en inbreng 

Met ons enthousiaste team proberen we ouders/verzorgers, leerlingen en docenten zoveel 
mogelijk te ondersteunen en hopen we dat de Ouderraad ook voldoende zichtbaar is.  
Uiteraard staan we altijd open voor vragen, suggesties, uw mening en inbreng. Hiervoor  
kunnen reacties naar ons emailadres: ouderraad@broklede.nl worden gestuurd. 

De volgende nieuwsbrief ontvangt u in het volgende schooljaar. Mocht u meer willen lezen 
over de Ouderraad, dan zijn we te vinden op de website van Broklede. 

Met vriendelijke groet,  
de Ouderraad 
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