
 

 

Missie, visie en strategie  

Ouderraad Interconfessionele Scholengroep Westland Hoogeland 

 

De afgelopen maanden heeft de ouderraad van de ISW Hoogeland zich gebogen 

over de totstandbrenging van een duidelijke missie, visie en strategie voor de 

komende jaren. Onze missie is kraakhelder; in het belang van de leerlingen, 

dragen wij bij en houden wij toezicht op de visie van ISW Hoogeland.  In al onze 

afwegingen staat het belang van de leerlingen voorop. Niet alleen omdat onderwijs 

een recht is van ieder kind, maar ook omdat de ontwikkeling van leerlingen van 

invloed is op de mate hoe zij uiteindelijk mee kunnen doen in de samenleving.   

Om deze missie te bereiken heeft de ouderraad een visie opgesteld;  primair vanuit 

vertrouwen, onafhankelijkheid en solidariteit wil de ouderraad een gewaardeerde 

schakel zijn tussen school, leerlingen en ouders. Dit alles volgens onderstaande 

punten: 

1. De ouderraad behartigt de belangen van ouders en leerlingen richting de 

school en vice versa. Dit gebeurt op basis van openheid en transparantie. 

2. De ouderraad bewaakt de naleving van het gekozen beleid, de kwaliteit 

van onderwijs, onderwijsmiddelen en facilitaire onderwijskundige zaken. 

3. De ouderraad bewerkstelligt een optimale communicatie tussen school en 

ouders en bevordert bovenal de samenwerking tussen school en ouders. 

4. De ouderraad blijft op de hoogte van onderwijskundige ontwikkelingen. 

Door hierover kritisch mee te denken gaan wij voor een optimale 

talentontwikkeling van iedere leerling.   

5. De ouderraad beoogt toezicht te houden op een veilig en gezond 

schoolklimaat. Dit schoolklimaat creëren wij samen; school, leerlingen en 

ouders. 

 

 

Naast de beoogde missie en visie wordt hieronder de vijfledige strategie 

uiteengezet; directie, afdelingsleiders, ouders, leerlingen en overige activiteiten. 

Directie: De ouderraad dient als een klankbord voor de directie van de ISW 

Hoogeland. Ouderraad en directie vergaderen vier keer per jaar samen. Tijdens 

deze vergaderingen staat de visie centraal. De directie houdt de ouderraad in deze 

vergaderingen op de hoogte van onderwijskundige ontwikkelingen, beleid en 

andere onderwijskundige zaken. Daarnaast vergadert de ouderraad ook vier keer 

per jaar zonder de directie. 

Afdelingsleiders: Iedere ouder van de ouderraad is gekoppeld aan een 

afdelingsleider van ISW Hoogeland. De ouderraad dient als klankbord voor de 

afdelingsleider. Vragen van afdelingsleiders kunnen in een ouderraadsvergadering 

besproken worden. Maar ook zaken die vanuit de ouders bij de ouderraad terecht 

komen, kunnen in deze overleggen besproken worden.  De frequentie van deze 

overleggen hangt af van de openstaande vragen.  

 



 

 

Ouders: De ouderraad dient als vraagbaak voor de ouders. Tijdens de 

ouderraadsvergaderingen komen deze vragen meermaals aan de orde. Vragen 

kunnen zo nodig ook meegenomen worden in overleggen met afdelingsleiders 

en/of in vergaderingen met de directie. Eenmaal per jaar organiseert de ouderraad 

een informatiebijeenkomst voor alle ouders van ISW Hoogeland waarin een 

spreker een relevant onderwerp aan de orde brengt. 

Leerlingen: Namens de ouderraad nemen twee ouders zitting in de locatieraad. 

Leerlingen geven zelf hun voorkeur aan voor deelname aan de leerlingenraad. (?) 

Hiernaast levert de ouderraad één lid voor de Medezeggenschapsraad. Dit lid wordt 

gekozen door onderling overleg en stemming door de ouderraad. 

Overige activiteiten: De ouderraad levert een bijdrage aan schoolgerelateerde 

activiteiten. Hierbij kan gedacht worden aan onder andere open dagen, introductie 

van het nieuwe schooljaar en diploma uitreikingen. 

 


