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Nieuwsbrief Ouderraad oktober 2021  
  

Beste ouders/verzorgers,  

  

Het lijkt erop dat we een goede start hebben dit jaar: Nog weinig Corona gevallen en geen 

quarantaine maatregelen. Laten we duimen dat deze positieve richting zich doorzet! 

 

Ook dit schooljaar laat de Ouderraad door middel van de nieuwsbrief en verschillende 

activiteiten weer van zich horen. Graag verwelkomen we bij deze ook de nieuwe leerlingen 

en hun ouders/verzorgers en wensen iedereen een fijne tijd toe op Broklede. 

 

In deze nieuwsbrief schrijven we onder andere het jaarprogramma, een korte uitleg over de 

ouderraad als orgaan en een impressie van de diploma-uitreiking afgelopen schooljaar. 

 

Jaarprogramma 2021-2022 

Dit jaar hebben we het volgende als jaarprogramma. Het is mogelijk dat daar nog wat 

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

● Najaar/winter: Thema-avond over kwaliteitszorg, meer informatie volgt; 

● Begin 2022: Start 2e helft schooljaar met traktatie voor alle leerlingen in het nieuwe 

jaar; 

● Open dag Broklede 22 januari 2022; 

● Voorjaar: Beroepskeuze ondersteuning en/of inspiratie dag; 

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

 

Wat doet de ouderraad eigenlijk? 

De ouderraad is, net als de leerlingenraad, een klankbord binnen de school. In de ouderraad 

krijgen ouders/verzorgers de kans om te overleggen met elkaar en de schoolleiding. 

Daarnaast organiseert de ouderraad verschillende sociale activiteiten zodat de 

ouders/verzorgers met elkaar kennis kunnen maken en over diverse 

onderwerpen/ontwikkelingen worden bijgepraat.  

We vergaderen een keer per twee maanden.  De ouderraad bestaat uit ouders/verzorgers uit  

allerlei jaren en types onderwijs op Broklede. 

 

Een ouderraad probeert altijd de belangen van leerlingen en ouders/verzorgers zo goed 

mogelijk te behartigen door: 

● feedback te geven aan het dagelijks bestuur over het te volgen beleid van de school; 

● feedback te geven aan de oudervertegenwoordiging in de medezeggenschapsraad; 

● schoolleiding te adviseren (gevraagd of ongevraagd); 

● onderzoek te organiseren over bepaalde onderwerpen (drugs, sociale media, de koers 

van de school); 
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● mee te denken over onderwijskundige ontwikkelingen (bijvoorbeeld docenten schaarste, 

internet en privacy); 

● 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 in de Medezeggenschapsraad plaatsneemt waardoor we 

goed op de hoogte worden gehouden van de ontwikkelingen. Gedurende de voorbije vijf jaar 

heeft dit een positief effect gehad op de communicatie tussen ouders/verzorgers en de 

school. 

 

Diploma-uitreiking juli 2021 

De diploma-uitreiking moest vanwege Corona anders dan anders. De uitreikingen werden in 

kleine groepjes georganiseerd in de Sint-Johannes de Doperkerk aan de Straatweg in 

Breukelen. Als alternatief heeft de Ouderraad dit jaar de diploma-uitreiking opgevrolijkt met 

een lekker gebakje. Voorafgaand aan de ceremonie konden de geslaagden en de 

genodigden genieten van deze traktatie! 
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OR-vergadering september  

In september hebben wij onze eerste OR-vergadering van dit nieuwe schooljaar gehad. 

Hierin hebben we de jaaragenda doorgenomen en de voortgang/planning van de 

verschillende onderdelen besproken. Hierbij ook nadrukkelijk aandacht voor nieuwe leden, 

we spreken af tijdens de brugklasinformatie sessies hier extra aandacht aan te geven. 

  

Hulp van ouders/verzorgers welkom in de raad en bij de activiteiten  

Je ziet de OR 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 en het is ook erg leuk om op deze 

manier betrokken te zijn bij de school. 

   

We zoeken daarom ouders/verzorgers 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 e-mailadres: ouderraad@broklede.nl worden gestuurd.  

De volgende nieuwsbrief ontvangt u in januari 2022. Mocht u meer willen lezen over de OR, 

dan zijn we te vinden op de website van Broklede.  

  

Alvast een fijne herfstvakantie! 

 
Met vriendelijke groet,  

de Ouderraad    

  

https://broklede.nl/ouderraad/

