Ouderbetrokkenheid
Ouderbetrokkenheid: WAAROM willen we dat?
Het Hondsrug College vindt een goed contact met ouders/verzorgers belangrijk. Het is belangrijk
dat ouders/verzorgers en school goed samenwerken voor het beste onderwijs voor uw kind.
Ouders/verzorgers hebben belangrijke informatie voor de school over het kind, de school heeft
uiteraard ook informatie over het kind voor de ouders/verzorgers. Als die informatie goed gedeeld
wordt kunnen we samen het kind, UW kind, nog beter begeleiden.
Onderzoek heeft aangetoond dat de leerresultaten en het welzijn van kinderen verbeteren als
ouders/verzorgers betrokken zijn bij de school van hun kind(eren).

Ouderbetrokkenheid: WAT is dat?
De term ouderbetrokkenheid heeft tot veel discussies geleid. Vaak wordt ouderbetrokkenheid
alleen vertaald als het helpen op school. Natuurlijk willen wij als school graag een beroep op
ouders/verzorgers kunnen doen als het gaat om praktische zaken. Maar ouderbetrokkenheid is
veel meer: het is ook de belangstelling die ouders/verzorgers tonen voor de belevenissen van een
kind op school. Het is fijn als ouders/verzorgers op de hoogte zijn van het huiswerk van hun kind.
Ook het informeren naar de activiteiten op school en hoe het kind de schooldag beleefd heeft en
het ondersteunen van uw kind bij het huiswerk zijn belangrijke vormen van ouderbetrokkenheid.
Daarnaast willen wij u graag op school ontmoeten: tijdens de informatieavonden, de
rapportbesprekingen en ook op de door ons georganiseerde ouderavonden!

Ouderbetrokkenheid: HOE geven we daar invulling aan?

Inspraak en medezeggenschap
Er zijn verschillende manieren waarop u bij de school van uw kind betrokken kunt zijn. Naast het
bezoeken van de ouderavonden en de verschillende activiteiten, kunt u ook een actieve rol spelen in
bijvoorbeeld de medezeggenschapsraad of een klankbordgroep.
Medezeggenschapsraad
De medezeggenschapsraad behartigt de belangen van de ouders/verzorgers. De MR vergadert
zeven of acht keer per jaar over onder andere:
• Onderwijskundige vernieuwingen
• Onderdelen van het personeelsbeleid
• Het financiële beleid
• Het schoolplan
• De lessentabel
• De schoolgids
Voor vragen over de MR kunt u mailen met: MR@hondsrugcollege.nl
Voor de ouders/verzorgers van de brugklasleerlingen organiseren wij, in samenwerking met
het bureau Samen-Binden, een reeks ouderavonden onder de titel ‘Samen een brug slaan‘ (zie
ook: www.samen-binden.nl/hrc) Tijdens deze avonden ontmoet u onder andere de ouders/
verzorgers van de medeleerlingen van uw kind, wisselt u onderling ervaringen uit en bespreken
we samen onderwerpen die direct te maken hebben met uw opgroeiende kind. Ook bieden wij de
mogelijkheid zelf onderwerpen voor deze avonden in te brengen.

Ouderbetrokkenheid: en WAT ALS u betrokken bent?
We gaven het al eerder aan: kinderen presteren beter op school en zitten lekkerder in hun vel als het
contact tussen ouders/verzorgers en school goed is. Daar doen we het toch voor: uw kind!

Het Hondsrug College,
		

een slimme start voor je toekomst!

