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Nieuwsbrief Ouderraad februari 2022 
  

Beste ouders/verzorgers,  

  

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

houden. Door corona is het helaas nog steeds beperkt mogelijk om elkaar in persoon te 

ontmoeten en staan onze sociale evenementen al bijna twee jaar op een laag pitje. Gelukkig 

kunnen we wel online activiteiten organiseren, hebben we een hybride thema-avond 

georganiseerd en ondersteunen we ook de beroepskeuze dag, waarover hieronder meer.  

 

Zoals altijd zoeken we nieuwe leden voor de ouderraad. Er is ieder jaar natuurlijk een 

bepaalde doorstroming van ouders/verzorgers wiens kind eindexamen heeft gedaan en de 

school gaat verlaten. Als lid heeft u tweemaandelijks een vergadering, blijft u goed op de 

hoogte van de ontwikkelingen en helpt u mee de schooltijd van de kinderen zo leuk en 

leerzaam mogelijk te maken. In deze nieuwsbrief geven we weer een aantal voorbeelden 

van wat we als ouderraad doen in samenwerking met de schoolleiding. Ook stelt een nieuw 

lid stelt zich voor. 

 

Jaarprogramma 2021-2022 

Dit jaar hebben we het volgende open staan als jaarprogramma. Mogelijk komt daar nog wat 

bij of af. Natuurlijk is de invulling afhankelijk van de coronamaatregelen: 

• Maart: beroepskeuze ondersteuning project; 

• Voorjaar: thema-avond rond pubergedrag; 

• Zomer: aandacht voor onze geslaagden bij de diploma-uitreiking. 

 

Thema-avond Koersplan 8 november jl. 

Sinds vorig schooljaar heeft RSG Broklede een nieuw Koersplan. Hierin staat beschreven 

hoe de school de komende jaren het onderwijs, de leerlingbegeleiding en extra activiteiten 

verder wil ontwikkelen en hoe de school werkt aan het systematisch verbeteren van de 

kwaliteit.  

Daarnaast heeft de school in het kader van het Nationaal Plan Onderwijs (NPO) plannen 

uitgewerkt om in schooljaar 2021-2022 leerlingen op verschillende manieren te helpen met 

de nadelige gevolgen van de pandemie. 

Rector Dick Frantzen en Monique Hoogduin (conrector onderwijs en plaatsvervangend 

rector) verzorgden een presentatie over het Koersplan. Zij vertelden wat het plan betekent 

voor de leerkrachten en leerlingen, de mentoren, de driehoeksgesprekken, de frequentie van 

toetsen en in brede zin welke aspecten de ontwikkeling van leerlingen zal optimaliseren. Er 

was ook tijd voor de vele vragen en feedback van mensen in de zaal. 

Met een opkomst van ca 80 belangstellenden was deze sessie op 9 november jl. ondanks 

corona prima bezocht. 

 

Als u de thema-avond heeft gemist kunt u informatie over de kwaliteitszorg vinden op de 

website van Broklede.   

 

https://broklede.nl/kwaliteitszorg/
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Enkele foto's van de thema-avond: 

 

 

Speeddate avond 9 november met nieuwe ouders/verzorgers 

Broklede organiseert voor potentieel nieuwe leerlingen veel activiteiten, en een ‘speed date  

avond’ is daar een van. Tijdens deze avond konden geïnteresseerden zonder afspraak naar 

de school komen waar een aantal informatieve sessies gegeven werden over Broklede. 

De ouderraad had hierin ook een rol, waarbij we het gezichtspunt van de ouders/verzorgers 

vertelden aan roulerende groepen van 10-15 personen. 

Deze avond trok ongeveer 100 bezoekers, meer dan gedacht, waardoor dubbele rondes 

nodig waren. Goed om te ervaren dat er veel interesse is in Broklede! 

 

Beroepenoriëntatie middag voor leerlingen havo 4 en vwo 5 

De OR helpt ook dit voorjaar de decaan om in april/mei voor alle havo 4 en vwo 5 leerlingen 

een middag te organiseren waarin ze hun beeld van mogelijke beroepsrichtingen, passend 

bij hun profielkeuze, kunnen verbreden. Dit is gepland rond een bezoek aan de 

opleidingenmarkt Stuvo (www.stuvo.nl).  

De OR heeft oud-leerlingen en ook enkele ouders/verzorgers geïnterviewd over hun 

beroepskeuze, opleiding en werk. Allemaal uit een andere sector. Die filmpjes worden in het 

mentoruur bekeken. In een hierop volgend mentoruur kunnen leerlingen live vragen stellen 

aan de circa 8 à 10 verschillende sprekers/voorlichters.   

 

Update vanuit de medezeggenschapsraad 

In de MR wordt gesproken over vorderingen ten aanzien van het Nationaal Plan Onderwijs 

om de leerlingen, die achterstand hebben opgelopen, extra te ondersteunen. Op allerlei 

manieren worden deze leerlingen ondersteund. Zo kunnen de eindexamenleerlingen 

bijvoorbeeld extra examentraining krijgen.  

 

  

http://www.stuvo.nl/
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Nieuwe leden ouderraad: Ester Rijnders en Zeycan Dogan 

 
Mijn naam is Ester Rijnders en onze zoon Pepijn zit inmiddels in de 

derde klas van het tweetalig vwo. Zijn oudere zus zit in Utrecht op 

school. Wij wonen in Maarssen. Met twee kinderen op de 

middelbare school merkte ik dat het niet altijd makkelijk is betrokken 

te blijven. Daarom heb ik me aangemeld voor de ouderraad. Ik heb 

er veel zin in om een bijdrage te leveren aan de leuke activiteiten 

die zij organiseren en vanuit ouder perspectief input te leveren op 

de kwaliteit van het onderwijs.  

 

Ik ben Zeycan Dogan moeder van zoon Kaya (12) in brugklas tweetalig havo 

en mijn dochter Zara (11) zit nog in groep 7. Voor het eerst heb ik mij 

aangemeld bij een ouderraad, juist vanuit een interesse voor opgroeiende 

tieners en de bijkomende perikelen voor ouders. Via deze weg wil ik graag 

een kleine bijdrage leveren aan de thema-avonden die worden 

georganiseerd met onderwerpen waar ouders met opgroeiende tieners zich 

in kunnen vinden. Ik hoop dat we voor alle ouders van alle klassen mooie 

boeiende thema-avonden kunnen organiseren. 

 

OR-vergadering  

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

van ons huidige leven, op afstand. We kijken ernaar uit om op termijn weer fysiek bij elkaar 

te kunnen komen en dat de gangbare activiteiten weer kunnen starten. Hierbij is ook altijd 

Frank van de Kamp, directeur bedrijfsvoering, aanwezig.  

 

Besproken onderwerpen zijn onder andere: 

• Coronamaatregelen, beleid, impact, reacties ouders/verzorgers 

• Activiteiten van de diverse commissies 

• 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 en met de schoolleiding, waarvan altijd iemand aanwezig is bij de vergaderingen en 

het personeel. Daarnaast organiseert de ouderraad verschillende sociale activiteiten zodat 

we met elkaar kunnen kennismaken en over diverse onderwerpen/ontwikkelingen worden 

bijgepraat. 

 

  



 

_________ 
21-02-2022 

4 

 

 

 

Een ouderraad probeert altijd de belangen van de leerlingen zo goed mogelijk te behartigen 

door: 

• mee te denken met het dagelijks bestuur over het te volgen beleid van de school; 

• feedback te geven aan de oudervertegenwoordiging in de medezeggenschapsraad; 

• de school te adviseren (gevraagd of ongevraagd); 

• onderzoek onder ouders/verzorgers te organiseren over bepaalde onderwerpen 

(drugs, sociale media, de koers van de school); 

• 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 ouderraad streeft ernaar dat er één lid in de Medezeggenschapsraad vertegenwoordigd 

is, waardoor we goed op de hoogte worden gehouden van de ontwikkelingen. Dit jaar 

leveren we ook een afvaardiging naar de GMR. 

Gedurende de voorbije 5 jaar heeft dit een positief effect gehad op de communicatie tussen 

ouders/verzorgers en de school.  

 

Hulp welkom bij de activiteiten  

De OR is (buiten de huidige coronatijd) tijdens diverse gelegenheden in de weer, o.a. bij het 

jaarlijks uitdelen van oliebollen voor de kerstvakantie, 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/verzorgers die de ouderraad hierin willen ondersteunen. 

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

  

Facebook   

Op de Facebookpagina van Broklede publiceren wij ook regelmatig items. 

We hopen hierdoor nog meer een gezicht te krijgen en toegankelijker te 

worden.      

  

Uw mening en inbreng  

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

zoveel mogelijk te ondersteunen en streven we ernaar voldoende zichtbaar te zijn. 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 2022. Mocht u meer willen lezen over de OR, dan 

zijn we te vinden op de website van Broklede.  

  

Met vriendelijke groet,  

De ouderraad   
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