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1. Interne organisatie 

De ouderraad bestond ‘20/’21 uit twaalf leden, waarmee elk leerjaar vertegenwoordigd was.  

Naam lid  Naam lid 

Hans van den Ende  Voorzitter   Caroline Smits  

Hans Timmers  Secretaris  George Vollebregt  

Jeroen van der Pal  Tevens lid locatieraad  Inge van der Steen  

Astrid van den Bos  Tevens lid locatieraad  Irene van der Lans  

Jeroen van der Bent  Tevens lid medezeggenschapsraad Merel van Hulst  

Rob Pakvis   Cora Bakker  

Aan het einde van het schooljaar ‘20/’21 hebben Hans Timmers, Jeroen van der Pal, Astrid 

van den Bos en George Vollebregt afscheid genomen van de ouderraad.  

De ouderraad kwam vijf keer bij elkaar voor regulier overleg. Alle vergaderingen hebben 

online plaatsgevonden, waarbij altijd één of meer directieleden zijn aangeschoven. Ondanks 

het online vergaderen, was de samenwerking met de directie in deze tijd extra waardevol.  

2. Onderwerpen 

In dit schooljaar is er veel aandacht geweest voor de gevolgen van de corona-pandemie op 

de organisatie en kwaliteit van het (online) onderwijs. Hierbij is door de ouderraad in het 

bijzonder aandacht gevraagd voor de sociale en emotionele gevolgen voor de leerlingen. 

Tijdens de geplande vergaderingen zijn ervaringen met het onderwijs op afstand gedeeld 

met de directie. Verschillende suggesties vanuit de ouderraad zijn overgenomen door de 

directie. Daarnaast zijn tussentijds signalen met de schoolleiding gedeeld over bijvoorbeeld 

de kwaliteit van de communicatie richting ouders en leerlingen.   

Terugkerende onderwerpen waren verder: voorbereiding op examens, 4-M, invulling van het 

mentoraat en de overgang van onderbouw naar bovenbouw. 

Naast de reguliere overleggen is er een brainstorm geweest over de invulling van de rol van 

de ouderraad en hoe we ouders van leerlingen nog beter kunnen vertegenwoordigen. Daar 

zijn een aantal punten uit gekomen waar het volgende schooljaar aandacht voor zal zijn. 

Denk hierbij aan inzet (beroeps)expertise van de ouderraadleden en het verbeteren van de 

zichtbaarheid van de ouderraad. 

3. Dag van de leraar 

Traditiegetrouw zet de ouderraad de leraren in het zonnetje op de Dag van de Leraar. Dit 

jaar is in overleg met de directie gekozen voor een cadeaubon met persoonlijke boodschap. 

4. Jaarlijkse thema-avond 

De jaarlijkse thema-avond zou, zoals gepland in ’19-’20 gaan over “Pubers en Poen”, helaas 

kon deze avond wederom niet doorgaan vanwege de geldende maatregelen. De ouderraad 

hoopt volgend schooljaar alsnog deze thema-avond te kunnen organiseren.  


