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Een jaar voorbij  

Het einde van het schooljaar is in zicht. Een goede reden om 

terug te blikken op afgelopen jaar. We zijn gestart met twee 

‘nieuwe’ ouders, die hun betrokkenheid gelijk goed in konden 

zetten op diverse plekken. Wij zijn erg blij met hun inzet. Ook 

is er genoeg de revue gepasseerd om over te discussiëren en te 

brainstormen. Over een aantal zaken informeren wij u in deze 

nieuwsbrief. 

Terugblik informatieavond voor ouders  

Op 20 februari vond de 

informatieavond plaats die 

de OR jaarlijks voor ouders 

organiseert. Ouders hadden 

de keuze om één van de 

volgende workshops bij te 

wonen: Foute liefdes, 

Gamification, Groepsdruk 

en Be fine online. We realiseren ons dat het aanmelden via 

magister niet vlekkeloos ging en mogelijk invloed had op de 

hoeveelheid aanmeldingen, want helaas was de opkomst niet 

wat we gehoopt hadden. Van de ouders die geweest zijn, kregen 

we positieve feedback over de inhoud van de avond. Al met al 

de moeite waard om vervolg aan te geven volgend schooljaar. 

 

 

Afscheid OR-lid 

De ouderraad heeft vorige week op 

gepaste wijze afscheid genomen 

van penningmeester Gerard 

Witkamp. Gerard heeft zich vier 

jaar enorm ingezet voor ISW 

Hoogeland en dan met name voor 

de positie van de leerlingen. We 

danken hem van harte voor zijn 

grote inzet.  

Bent u het nieuwe OR-

lid? 

Met het afscheid van Gerard komt 

er een plek vrij voor een nieuwe 

ouder. We hebben vorig jaar al een 

aantal aanmeldingen gehad van 

betrokken ouders. Tijdens de 

informatieavond van de brugklas 

zijn er nog meer ouders geweest die 

zich gemeld hebben. Fijn!   

Uw inbreng is zeer 

gewenst 

Als ouderraad vinden wij het fijn als 

ouders onderwerpen aandragen 

waar wij over na kunnen denken. 

De afgelopen tijd zijn zo een aantal 

zaken bij ons terechtgekomen. We 

spreken op dit moment op initiatief 

van ouders over dyslexie en over 

communicatie. Heeft u ook zaken 

die u bij de ouderraad onder de 

aandacht wilt brengen? Mailt u ons 

dan via het mailadres: 

orhoogeland@gmail.com 
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Zorgstructuur 

Hoe is de zorgstructuur op ISW Hoogeland geregeld? Hoe 

wordt er voor gezorgd dat eigenaarschap bij het kind blijft? 

Wanneer wordt er een plan van aanpak gemaakt? Wie 

onderneemt er dan actie naar leerling en ouders? Een aantal van 

de vragen die wij de directie hebben voorgelegd en waar wij 

over gesproken hebben. Op de site van de school staat hierover 

uitgebreid informatie, maar hoe werkt dat nu precies in de 

praktijk? Reden genoeg om er eens wat dieper in te duiken en 

de directie te vragen om een en ander te verduidelijken. 

Zorgstructuur is een thema dat we voor komend schooljaar 

nogmaals op de agenda zullen zetten. 

Communicatie 

Communicatie is een terugkerend item op de agenda van de 

OR. Het is een onderwerp waar makkelijk kritiek op te geven 

is, maar o zo moeilijk goed uit te voeren. De OR houdt de 

directie met betrekking tot dit onderwerp scherp door aan te 

geven wat wij als kinderen en ouders tegenkomen. Zo is onder 

andere besproken hoe er met kinderen door leraren 

gecommuniceerd wordt over hun rapporten, welke 

opmerkingen er door leraren op rapporten worden gezet en 

welke brieven naar ouders verstuurd worden. Het is goed om te 

merken dat onze kritische blik gewaardeerd wordt door de 

directie.  

Openheid 
De ouderraad ervaart de openheid van de directie als zeer 

waardevol en waardeert de inhoudelijke gesprekken enorm. 

Vragen aan de ouderraad? 
U bereikt ons via ons emailadres: orhoogeland@gmail.com 

 

Wij wensen u een fijne vakantie! 

 

Wist u dat? 

➡ De informatie op de website over 

de ouderraad/ouderparticipatie 

geüpdatet is; 

 

➡ Trudy van Kleef, dyslexie-

specialist van ISW Hoogeland, 

twee OR-leden heeft bijgepraat 

over alles rondom dyslexie; 

 

➡ Ook afgelopen half jaar de diverse 

OR-leden contact hebben gehad 

met de afdelingsleiders;  

 

➡ Een lid van de OR zitting heeft 

gehad in de 

benoemingsadviescommissie voor 

de aanstelling van de nieuwe 

afdelingsleider havo 2|3; 

 

➡ De directie en OR -naast de twee 

grotere onderwerpen die hiernaast 

uitgelegd worden- overleg hebben 

gehad over de volgende zaken: 

 

✓ Uitval van uren 

✓ Begeleiding nieuwe leraren 

✓ Rapportavond 

✓ Rookvrije school 

✓ Nieuwe opzet Open dag 

✓ Minirooster 
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