De ouderraad van gymnasium Beekvliet
Gymnasium Beekvliet kent net als andere scholen in Nederland een ouderraad (OR). De OR van Beekvliet vindt
het belangrijk om te weten wat er leeft bij ouders en leerlingen: wat gaat er goed, wat zijn knelpunten en
welke onderwerpen hebben extra aandacht nodig?
Ouders zijn daarom van harte uitgenodigd om contact met de OR op te nemen en aandachtspunten naar voren
te brengen. Ouders kunnen rechtstreeks contact opnemen met een van de OR leden door een e-mail te sturen
aan het centrale mailadres van de OR: ouderraad@gymnasiumbeekvliet.nl.
Doelstellingen van de ouderraad
De OR stelt zich op als klankbord voor de schoolleiding en voor de oudergeleding in de Medezeggenschapsraad
(MR) en als aanspreekpunt voor alle ouders.
De raad kijkt daarbij naar onderwerpen en thema’s die het individuele leerling/ouderbelang overstijgen en wil
vooral ondersteunen bij de onderwerpen waarvoor zowel ouders als school verantwoordelijkheden dragen. De
OR streeft ernaar ouders bij school te betrekken. Dit gebeurt onder andere door bij te dragen aan de
organisatie en uitvoering van activiteiten op school, en het stimuleren van communicatie en interactie tussen
school en ouders en tussen ouders onderling.
Samenstelling ouderraad
De ouderraad bestaat bij voorkeur uit 6 tot 8 leden. Streven is zowel ouders uit de onderbouw als uit de
bovenbouw binnen de OR te hebben. Hierbij gaat de voorkeur uit naar minimaal één ouder per jaarlaag.
Benoeming vindt plaats door de OR zelf, bij meerderheid van stemmen en kent geen formele zittingstermijn.
De leden hebben de intentie om zich minimaal 2 jaar aan de OR te verbinden. Het lidmaatschap eindigt in ieder
geval op het moment dat de ouder geen kinderen meer op school heeft.
De actuele samenstelling vindt u op de website van Beekvliet op de pagina van de ouderraad.
Taakverdeling
 De ouderraad kent verschillende rollen: voorzitter, secretaris en leden. Bij iedere vergadering van de
ouderraad wordt een lid van de MR uitgenodigd.
Voorzitter (eventueel roulerend):
 Leidt de vergaderingen van de ouderraad;
 Bewaakt dat de benoemde aandachtspunten van het lopende schooljaar aan de orde komen;
 Stelt samen met de secretaris de agenda voor de vergadering vast.
Secretaris:
 Stelt de agenda op en legt deze aan de voorzitter voor;
 Verzamelt de vergaderstukken en verspreidt de vergaderstukken en agenda voor de vergadering;
 Bewaakt de agenda;
 Notuleert tijdens de vergadering tbv een kort verslag en maakt update van de actiepuntenlijst;
 Is het eerste aanspreekpunt voor de schoolleiding;
 Is het eerste aanspreekpunt voor andere ouderraden;
 Verzorgt alle correspondentie;
 Beheert het archief van de ouderraad.
Leden:








Vertegenwoordigen de ouders van de verschillende jaarlagen op gymnasium Beekvliet;
Zijn aanwezig bij de vergaderingen van de ouderraad en leveren een actieve bijdrage;
Vertegenwoordigen de ouderraad tijdens de ouderavonden van de eigen jaarlaag;
Zijn aanwezig op de open dag;
Zijn luisterend oor voor andere ouders en proberen actief op te vangen wat er bij ouders leeft.
Eén van de leden presenteert de ouderraad tijdens de eerste ouderavond van klas 1;
Eén van de leden vertegenwoordigt de ouderraad bij officiële bijeenkomsten van Gymnasium
Beekvliet (waaronder bijvoorbeeld de diploma-uitreiking).
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Onderwerpen van aandacht voor de OR
De ouderraad maakt keuzes en stelt prioriteiten ten aanzien van de onderwerpen waaraan zij aandacht
besteedt. Jaarlijks kiest de OR een beperkt aantal thema’s om dieper uit te werken. Dit gebeurt in nauw overleg
met de schoolleiding, die aangeeft welke onderwerpen van belang zijn.
Onder andere deze thema’s komen hiervoor in aanmerking:
 Indien actueel: ingrijpende veranderingen op school/in de schoolorganisatie en de gevolgen daarvan
voor leerlingen en ouders; daarbij kan gedacht worden aan ontwikkelingen op het gebied van fusie,
opheffing, overkoepelend schoolbestuur OMO e.d.;
 beleidsontwikkeling op terreinen als kwaliteit, zorgbeleid en begeleiding, veiligheid, communicatie en
onderwijsvernieuwing;
 internationalisering;
 sociaal-culturele onderwerpen, zoals social media, alcohol en drugs, pesten, discriminatie en
maatschappelijke betrokkenheid;
 budgettering van activiteiten waarvoor ouders de kosten dragen;
 identiteit/imago
 het gebruik van magister
Als de school(leiding) de behoefte heeft om een thema nader met de OR te bespreken, kan dat in kleiner
verband worden opgepakt in een aparte overleg- of werkgroepvorm.
Communicatie
Het is belangrijk dat de werkwijze, doelen en besproken thema's van de OR niet alleen voor ons zelf duidelijk
zijn, maar voor iedereen. Zowel ouders, personeel en schoolleiding moeten tijdig kennis kunnen nemen van de
lopende activiteiten, opdat zij hierop tijdig kunnen reageren of inspelen.
Bijeenkomsten ouderraad
De raad komt in de regel iedere maand bijeen, in aanwezigheid van een vertegenwoordiging van de
schoolleiding. De vergaderingen vinden, indien mogelijk, op school plaats. Ouders die graag een vergadering bij
willen wonen zijn van harte welkom. Gelieve vooraf contact op te nemen via
ouderraad@gymnasiumbeekvliet.nl.
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