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Nieuwsbrief ouderraad maart 2023  

  

  

Beste ouders en verzorgers,  

  

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

houden. 

Afgelopen periode hebben we een bijdrage geleverd aan een aantal activiteiten zoals de 

speeddating met nieuwe ouders, de start van 2023 met een lekkere traktatie, het Open Huis 

op 21 januari en meest recent de inspiratiedag van 16 februari.  

Op 14 maart a.s. staat een interessante thema-avond gepland. Erg leuk om andere 

ouders/verzorgers te ontmoeten en spreken.  

 

Vooruitblik 

 

Jaarprogramma 2022-2023 

Het kan zijn dat daar wat bijkomt of afgaat: 

• 14 maart: Thema-avond ‘Houd me vast, laat me los’ 

• juli: aandacht voor de geslaagden tijdens de diploma-uitreiking 

 

Thema-avond ‘Houd me vast, laat me los’ 

Pubers willen dingen zelf uitzoeken, zetten je op afstand en hebben je 

tegelijkertijd nog hard nodig. Het is een spanningsveld tussen loslaten en 

vasthouden, wat kan leiden tot onbegrip, ruzie en gevoelens van 

machteloosheid. Als ouder/verzorger wil je het beste voor je kind, wil je 

opvoeden, wil je helpen. Alleen hoe kan je dat doen op een manier dat het niet tot een nare 

dynamiek in huis leidt? Eigenlijk zou iedere ouder/verzorger voor deze levensfase een setje 

handvatten aangereikt moeten krijgen, zodat je weet wat je kunt doen. Wil je hier meer over 

weten? Kom dan naar de thema-avond op 14 maart a.s. en maak kennis met een manier 

waarop je met dat spanningsveld kunt omgaan en de band met je puber kunt verbeteren.  

  

Sprekers: Katja Pereira en Barbara Veldt, psychotherapeut en docenten van de training 

  

Dinsdag 14 maart 2023, Broklede 

Aanvang: 20.00 uur, inloop vanaf 19.30 uur. 

 

Meld u aan via dit formulier, het is belangrijk te weten met hoeveel bezoekers we rekening 

moeten houden zodat we voor voldoende stoelen en catering kunnen zorgen. 

https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx?id=3aYL4DRyhEu4j-XB-i0JiOgmhTmV6GlDj-e7havqtm5UQk4wMzRIV1IyUkhNS0VDSFBRQUlFVk00OS4u&web=1&wdLOR=c620E8E05-1B69-4059-8625-1CE98F9D09B7
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Terugblik 

 

Speeddate avond 14 november 2022 met nieuwe ouders 

Broklede organiseert voor geïnteresseerde nieuwe leerlingen veel activiteiten, en een 

‘speeddate avond’ is daar een van. Tijdens deze avond kunnen geïnteresseerde 

ouders/verzorgers zonder afspraak naar school komen waar een aantal informatiesessies 

gegeven worden over Broklede. 

 

De ouderraad vult op deze avond voor een deel in, waarbij we het oogpunt van de 

ouders/verzorgers vertellen aan groepjes van 10 à 15 ouders. 

We ontvingen ± 100 bezoekers, goed om te zien dat er veel interesse is in Broklede! 

 

Jaarstart 2023 

De ouderraad biedt alle leerlingen en medewerkers bij de start van het nieuwe jaar een 

lekkere traktatie aan; ook dit jaar waren dat donuts. 

 

 
 

Open Huis 21 januari 2023 

Het Open Huis is goed bezocht met circa 500 bezoekers, waarvan veel leerlingen uit groep 8 

maar ook uit groep 7. Veel ouders/verzorgers zijn er tegenwoordig vroeg bij met hun 

kinderen en er worden ook meerdere scholen bezocht. 

 

Inspiratiedag 16 februari 2023 

Tijdens de inspiratiedag, die voor de 3e keer plaatsvond, wil Broklede haar leerlingen 

inspireren op het gebied van wetenschap, cultuur en maatschappij. 

De leerlingen volgden lezingen en workshops, er waren quizzen, demonstraties, informatie 

van universiteiten, robotvoetbal en voorlichting over duurzame voeding. 

  

Voor de bovenbouw leerlingen (vanaf 4e klas) waren er lezingen over uiteenlopende 

onderwerpen zoals politiek, sport, media, kunst, techniek, ontwikkelingswerk of  
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gezondheidszorg om leerlingen enthousiast te maken en om verwondering teweeg te 

brengen. Leerlingen kozen zelf aan welke lezing/workshop ze deelnamen. 

 

Voor 4 havo en 4 vwo was er een Meet & Greet: leerlingen werden in contact gebracht met  

4 sprekers uit diverse beroepsgroepen waaraan ze zelf vragen konden stellen om zo een 

breder beeld te krijgen van het werk en de persoonlijke motivaties voor een vakgebied. 

  

Ook werd de markt goed bezocht. Daar gaven leerlingen elkaar informatie over 

masterclasses, uitwisselingen, buitenlandreizen, internationalisering, interessante hobby's/ 

sporten, verzorgden ze lekkere hapjes, enz.  

 

Er waren gasten aanwezig die demonstraties gaven, zoals van robots, solarcar, muziek, 

fotografie, posters om aandacht te vragen voor maatschappelijke onderwerpen, gaming, 

informatie over voeding of milieu, etc. 

  

Behalve de medewerkers, externe opleidingsinstituten en sprekers, was er veel hulp van 

ouders/verzorgers om deze dag mogelijk te maken (al dan niet via de ouderraad 

aangedragen). De ouderraad was gevraagd om die dag drinken en traktaties te verzorgen, 

wat goed gelukt is. We bedanken alle medewerkers, gasten en ouders/verzorgers enorm 

voor hun inzet voor dit inspirerende, gezellige evenement! 

 

Lees hier het verslag op de website. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

https://broklede.nl/2023/02/23/rtv-stichtse-vecht-aanwezig-op-de-inspiratiedag/
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Ouderraad vergadering (OR) 

In februari is er een ouderraadvergadering geweest. Namens de schoolleiding van Broklede 

was Frank van der Kamp, directeur bedrijfsvoering, aanwezig.  

 

Besproken onderwerpen zijn onder andere: 

• activiteiten van de diverse commissies; 

• jaarplanning; 

• bezetting ouderraad, aftreden verschillende leden. 

 

Algemene informatie 

 

Update vanuit de medezeggenschapsraad (MR) 

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

om de leerlingen die daar behoefte aan hebben extra ondersteuning te bieden. Op allerlei 

manieren wordt deze behoefte ingevuld. Eindexamenleerlingen kunnen bijvoorbeeld extra 

examentraining krijgen.  

 

Update vanuit de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) 

In de GMR wordt gesproken over stichting brede zaken. Broklede en Rientjes Mavo vallen 

beiden onder stichting VO de Vechtstreek. Hierbij kan gedacht worden aan vaststelling van 

de begroting en personeelszaken zoals ziekteverzuim en pensioenregeling. De GMR geeft 

informatie aan de Raad van Toezicht (RVT). 

 

Wat doet de ouderraad? 

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, waarvan altijd iemand aanwezig is bij de vergaderingen en de 

medewerkers. Daarnaast organiseert de ouderraad verschillende sociale activiteiten zodat 

ouders/verzorgers met elkaar kennis kunnen maken en over diverse 

onderwerpen/ontwikkelingen worden bijgepraat. 

 

De ouderraad streeft ernaar de belangen van leerlingen zo goed mogelijk te behartigen door: 

• mee te denken 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. 
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De OR streeft ernaar één lid af te vaardigen aan de Medezeggenschapsraad waardoor we 

goed op de hoogte worden gehouden van de ontwikkelingen. Tevens leveren we ook een 

afvaardiging aan de GMR. 

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

tussen ouders/verzorgers en de school.  

 

Facebook  

De OR publiceert ook berichten op de Facebookpagina van Broklede.    

 

Hulp van ouders welkom bij de activiteiten 

Zoals u in deze brief kun lezen is de OR voor en tijdens diverse gelegenheden aanwezig. 

Helaas is het voor de OR-leden niet altijd mogelijk om met voldoende mensen aanwezig te 

zijn.   

We zoeken daarom versterking. Opgeven of een reactie kan worden gestuurd naar ons 

emailadres: ouderraad@broklede.nl   

  

Uw mening en inbreng  

Met ons enthousiaste OR-team proberen we ouders, leerlingen en docenten zoveel mogelijk 

te ondersteunen en hopen we dat de OR 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 gestuurd worden.  

 

Wilt u meer lezen over de OR, dan kan dat op de website van Broklede.  

  

Met vriendelijke groet,  

De ouderraad  
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