MR VAN WAARDE
INVESTEERT UW SCHOOL OOK
IN EEN WAARDEVOLLE
MEDEZEGGENSCHAPSRAAD?

OUDERSACADEMIE

Cursussen & trainingen

Cursussen en voorlichting sinds 1983

OUDERS VAN WAARDE
biedt 'meebouwende
medezeggenschap'
‘Begin je MR leven toch met een cursus’
verzucht een cursist bij een van de
cursussen. Te vaak gaan nieuwe MR leden
te laat op cursus, ontberen daardoor kennis
en hebben vaak in de eerste periode, tot
hun eigen teleurstelling, niet volwaardig
kunnen meedraaien in de MR. De oplossing
van OUDERS VAN WAARDE: organiseer
als school of scholengroep ieder jaar
standaard een cursus voor alle nieuwe MR
leden of zittende leden die hun kennis
willen bijschaven. Investering in goede
medezeggenschap op school is belangrijk.

OUDERS VAN WAARDE is erkend door het CRKBO
en werkt samen met, of is aangesloten bij:

Al meer dan 30 jaar traint OUDERS VAN
WAARDE op kennis en deskundigheid. Wij
schoolden in de loop der jaren duizenden MR
leden (leraren en ouders) en investeren daarmee
met succes in goed functionerende scholen.
Onze kernbegrippen zijn ‘pedagogisch
partnerschap’ en ‘meebouwende
medezeggenschap’.
Als ‘eigen’ ouderorganisatie, voortkomend uit de
scholen zelf, wil OUDERS VAN WAARDE een
meerwaarde zijn in het onderwijs. Geen
consumentenorganisatie die alleen maar ‘haalt’
maar een belangenorganisatie die oog heeft voor
uiteindelijk het grootste belang van ouders: een
optimaal werkende school ten behoeve van het
kind.
Meebouwende medezeggenschap bouwt mee
aan gezonde schoolorganisaties; is opbouwend
kritisch maar ook creatief en versterkend voor
de totale schoolorganisatie en past bij modern
management van scholen. Het stimuleert een
goede verstandhouding tussen alle geledingen
van de schoolorganisatie. OUDERS VAN
WAARDE traint leraren en ouders daarom
bewust gezamenlijk in haar MR cursussen.
In deze folder leest u ons aanbod wat betreft
'meebouwende medenzeggenschap'.
Goed, betrouwbaar en voor ieders budget.

OUDERS VAN WAARDE
0343- 51 34 34 | info@ouders.net
Postbus 125
3970 AC DRIEBERGEN
Rijksstraatweg 150
3956 CT LEERSUM

www.ouders.net

Voor het 34ste jaar staat
uw team bij
OUDERS VAN WAARDE
weer voor u klaar !
Graag tot ziens op een van onze bijeenkomsten!

OUDERS VAN WAARDE

BASISCURSUS
MEDEZEGGENSCHAP
Dit is het vlaggenschip in de MR cursussen. In de basiscursus komen alle aspecten van het
functioneren van de (G)MR aan de orde. Na de cursus zijn de cursisten gekwalificeerd als
volwaardige MR leden en voldoende geschoold om ook lastige vraagstukken te behandelen.
Een uitgebreid cursusboek biedt ook na de cursus ruggensteun en de MR specialist op het
bureau van OUDERS VAN WAARDE is ook achteraf beschikbaar voor advisering. Leerzaam,
praktisch en leuk!

Voor leerkrachten gevalideerd
met 12 RU punten voor:
OP LOCATIE
U boekt de basiscursus op uw eigen locatie (op uw eigen school; met scholen binnen uw vereniging
of scholen uit uw regio) op twee verschillende dagdelen. Op maat stellen we de cursus voor u
samen. Naar behoefte gaan we in op schooleigen zaken en u krijgt persoonlijke opdrachten ter
verdieping.
Kosten op eigen school/locatie voor twee dagdelen: € 670 voor leden en € 900 voor niet- leden
voor het hele MR team (max. 20 pers. + € 12,50 per cursusmap)

LANDELIJKE TRAININGEN
Al sinds 1985 organiseert OUDERS VAN WAARDE landelijke trainingen voor aanstaande of
nieuwe MR leden (maar ook voor zittende MR leden die hun basiskennis willen opfrissen of nog
nooit een training hebben gevolgd). In de Landelijke basiscursus wisselt u in een middag en
avond ervaringen uit met collega's uit het hele land.
Kosten: € 120 voor leden en € 150 voor niet- leden (incl. maaltijd, koffie/thee en materiaal)

Landelijke trainingsdagen
informeer via
info@ouders.net

Certificaat van deelname
Na afloop van de cursus ontvangt u
uw persoonlijke en ondertekende
certificaat van deelname.

OUDERS VAN WAARDE

INSTAPCOLLEGE

VERVOLGCURSUSSEN

Als een tweedaagse basiscursus niet
past, is een Instapcollege wellicht een
idee voor u. In twee uur tijd behandelen
we de belangrijkste begrippen en
onderdelen, rechten en plichten van de
MR. We staan even stil bij de wijze
waarop besluiten tot stand komen. Ook
geschikt voor MR leden die in korte tijd
hun kennis nog eens op willen frissen.
Het Instapcollege is op maat te
organiseren. Bijvoorbeeld met minder
theorie en extra tijd voor vraag en
antwoord.

Na de Basiscursus bestaan ook
vervolgcursussen van één dagdeel voor de hele
MR. U stelt daarbij, in overleg met de
cursusleider, zelf de modules samen. Er is keus
uit een variëteit aan onderwerpen:

Kosten op eigen school/locatie:
€ 335 voor leden en € 450 voor nietleden voor het hele MR team (max. 20
pers. + € 12,50 per cursusmap)

De samenwerking MR en OR
Kwaliteitszorg en kwaliteitsbeleid;
Lezen van beleidsstukken
Communicatie tussen de MR, GMR en
OPR, het personeel, de ouders, directie
en bestuur
Maken van een jaarplanning
Omgaan met lumpsumfinanciering
Meedenken over beleidskeuzes.
De trainer denkt met u mee over zaken die
spelen binnen uw school.
Kosten op eigen school/locatie:
€ 335 voor leden en € 450 voor niet- leden
voor het hele MR team (max. 20 pers. incl.
materiaal)

WIE IS ER VOOR DE OUDERS?
Voor alle schoolgeledingen zijn er landelijke ondersteunende organisaties. Voor het bestuur en
management is er zelfs een groot aantal. Ook voor de ouders zijn er logisch dus eigen organisaties. Ze
bieden advisering, belangenbehartiging, training en voorlichting. Voor het christelijk (katholiek en
protestants) onderwijs is er OUDERS VAN WAARDE met een lange traditie midden in de praktijk van de
doelgroep ouders. We hanteren ‘budgetvriendelijke’ lage aansluitkosten die in het primair onderwijs
afhankelijk is van de grootte van de school (van € 100 – € 250). Voor het Voortgezet Onderwijs € 395.
Voor dat bedrag per school zijn de MR en Ouderraad als ook andere georganiseerde ouders op school
aangesloten. Een aansluiting bij OUDERS VAN WAARDE is functioneel voor de georganiseerde ouders;
helpt de ouders en school bij een goede samenwerking met elkaar; en een ideële investering in een ‘eigen
ouderorganisatie’ die werkt in de traditie van het bijzonder onderwijs. Het bedrag is ook zo weer
terugverdiend met alle kortingen, diensten en producten. Informeer via info@ouders.net of
www.ouders.net
EN MEER
Het aanbod van OUDERS VAN WAARDE is breed. Cursussen voor MR, Ouderraad, Tussen Schoolse
Opvang en rondom het continurooster; ouderavonden en themabijeenkomsten; training van teams en
ouders bij faalangst; deskundige advisering; diverse magazines voor ouders, MR en OR; brochures en
andere producten.
Voor het volledige aanbod: www.ouders.net | info@ouders.net | 0343- 51 34 34

"Al vele jaren doe ik als PMR lid een beroep op uw kennis m.b.t. de meest uiteenlopende zaken. Altijd ontving ik van u
heel snel weer een reactie met allerlei tips en bood u ondersteuning in de stappen die gezet moesten worden. Zo kwam
er vaak meer duidelijkheid! Wat fijn dat u als onafhankelijk persoon van OUDERS VAN WAARDE, ons altijd zo goed
geholpen hebt. Ik vond het TOP! Heel veel dank! Ik ga vanaf 8 juli met pensioen en heb mijn taak als contactpersoon over
gedragen. Ik ben u zeer dankbaar voor alles!”. * Driemaster, Hoek van Holland * juni 2016

