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Nieuwsbrief Ouderraad juni 2022 

  

Beste ouders en verzorgers,  

  

Welkom bij de laatste nieuwsbrief van dit schooljaar. Gelukkig werken we in een periode 

zonder coronaperikelen en lopen de examens en diploma-uitreikingen zoals oorspronkelijk 

gepland.  

 

Voor de ouders en verzorgers waarvan een zoon of dochter een herkansing hebben: Veel 

succes nog.  

Voor de ouders en verzorgers van de geslaagden: Gefeliciteerd en we zien jullie wellicht bij 

de diploma-uitreiking. 

Voor de ouders en verzorgers van de gezakten: sterkte met het verwerken van de 

teleurstelling.  

 

In ieder geval voor iedereen een fijne zomer toegewenst en mocht je interesse hebben om 

de ouderraad te komen versterken meld je dan bij ons aan. 

 

Donuts  

We proberen vanuit de ouderraad jaarlijks iets leuks te doen met een traktatie rondom het 

nieuwe jaar, echter dit jaar lukte dat helaas niet en konden we het pas eind april organiseren. 

Er zijn donuts uitgedeeld aan alle klassen. 
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Update Beroepenvoorlichting april-mei 

De ouderraad helpt altijd mee met de beroepenvoorlichting aan de bovenbouwklassen. 

Helaas kon deze voorlichting dit jaar niet doorgaan. Uiteraard ondersteunen wij volgend jaar 

deze voorlichting weer.  

 

Update vanuit de medezeggenschapsraad 

Docenten merken dat er bij de leerlingen gebrek aan motivatie is en soms ook wat minder 

gewenst gedrag. Daarom wordt er opnieuw aandacht gevraagd voor bestaande speerpunten 

over omgang met elkaar om een prettig werkklimaat te creëren. Verder is er een enquête 

gehouden onder zowel leerlingen als docenten over het maatwerk wat dit schooljaar 

gegeven is. De wisselende meningen worden door de school geëvalueerd. 

 

Thema-avond mei 

Op 11 mei was er door de ouderraad een thema-avond georganiseerd met het onderwerp: 

‘Mijn tiener doet heel weinig voor school, wat kan ik als ouder doen’. Een belangrijke reden 

hiervoor is dat vanwege corona de leerlingen nog meer moeite lijken te hebben met 

motivatie.  

Marieke Ringrose gaf tips en handvatten hoe je je zoon of dochter hierin kunt helpen. Er 

waren veel vragen en af en toe levendige discussies.  
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OR-vergadering 

In mei was er weer een ouderraad vergadering. Op deze vergadering gaven twee 

medewerkers van de school uitleg over hun werkzaamheden: 

 
Lars Roon is, naast docent geschiedenis, ook datacoach. Hij heeft uitgelegd hoe Broklede 

de gegevens, die zijn vastgelegd in Magister, intern gebruikt voor verdere verbeteringen. Er 

worden analyses gemaakt van het cijferverloop van klassen en leerjaren over een langere 

periode. De vaksecties gebruiken deze gegevens om het onderwijs, de becijfering en de 

determinatie verder te verbeteren. 

 

Anita Damkot, decaan, heeft verteld hoe de profielkeuze in de derde klas en de keuze voor 

vervolgopleiding in de bovenbouw in zijn werk gaat. Broklede gaat vanaf volgend jaar met 

een nieuwe methode “Proeftuin” aan de slag om het dit proces verder te verfijnen. 

 

Nieuw lid  

Graag verwelkomen we een nieuw lid van de Ouderraad: Pieter Maas Geersteranus, 

hieronder stelt hij zichzelf voor. 

 

Bij deze meld ik me graag aan als lid van de Ouderraad. Onze 

dochter Livia zit nu in tweetalig vwo en als alles goed gaat volgend 

jaar in de derde.  

   

Ik ben graag betrokken bij het onderwijs dat onze kinderen volgen; 

afgelopen 5 jaar was ik lid van de oudercommissie van onze 

oudste, die komend jaar eindexamen gaat doen op het Hermann 

Wesselink College. In twee oudervertegenwoordigingen zitten is 

dan wat veel van het goede; reden dat ik aanstaande week 

afscheid in Amstelveen neem.  

   

Ik zie er naar uit met andere ouders/verzorgers, in overleg met de school, met enige 

regelmaat te spreken over hoe het gaat op school, hoe onze kinderen het sociale en het 

leerproces meemaken en als klankbord te kunnen fungeren voor de schoolleiding. Hierbij is 

het goed om dat met elkaar klas- en afdelingoverstijgend te doen; net zoals de school dat in 

haar beleid, ook rekening houdend met de hele schoolbevolking, moet doen. Ik realiseer me 

dat er in de MR ook een oudergeleding is, die zich meer richt op de onderwerpen en 

processen in de wettelijk vastgelegde zeggenschap.     

Naast deze klankbordfunctie ben ik ook graag bereid om waar nodig samen met andere 

ouders/verzorgers actief te zijn, zoals bij het organiseren van een ouderavond o.i.d.  

   

Ik ben als psycholoog werkzaam als Teamcoach; in een grote diversiteit aan opdrachtgevers 

zitten ook de nodige schoolteams. Vanuit die ervaring kijk ik met enig begrip en compassie 

naar de inspanningen van scholen op alle werkterreinen. Die achtergrond en ervaring neem 

ik, soms gewild soms ongewild, mee in de ouderraad.  
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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 medewerkers en de schoolleiding. Er is bij elke OR-vergadering een schoolleider 

aanwezig. 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 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 organiseren over bepaalde onderwerpen (drugs, 

sociale media, de koers van de school); 

• Meedenken 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 zit waardoor we goed op 

de hoogte worden gehouden van de ontwikkelingen. Dit schooljaar leveren we ook een 

afvaardiging naar de GMR. 

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

ouders/verzorgers en de school.  

 

Hulp van ouders/verzorgers welkom bij de activiteiten  

Je ziet de OR (buiten de huidige Coronatijd) tijdens diverse gelegenheden actief, o.a. bij het 

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/verzorgers die de Ouderraad hierin willen ondersteunen. 

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

 

Facebook  

Berichten namens de OR zijn ook te vinden op de Facebookpagina van 

Broklede. We hopen hierdoor nog meer een gezicht te krijgen en 

toegankelijker te worden voor ouders/verzorgers en leerlingen.   

  

  

  

  

https://www.facebook.com/brokledebreukelen/
https://www.facebook.com/brokledebreukelen/
https://www.facebook.com/brokledebreukelen/
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Jouw mening en inbreng  

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

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

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

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

 

Daarnaast zijn we op zoek naar enthousiaste ouders/verzorgers die de ouderraad willen 

versterken. 

 

De volgende nieuwsbrief ontvang je in het najaar 2022. Mocht je 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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