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Regelmatig verschijnt Raad&Daad E-nieuws met actualiteiten, tips en praktijkvoorbeelden voor
de ouderraad (OR) en medezeggenschapsraad (MR). Deze nieuwsbrief houdt u op de hoogte van
wet- en regelgeving, informeert u over uw bevoegdheden en helpt u uw taak met succes uit te
voeren. Deze service is exclusief voor schoolleden.
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ALGEMEEN
Ouders willen de klas in (PO/VO/MBO)
Ouders willen best af en toe te hulp schieten in de school maar een groot deel is klaar
met luizen pluizen, de grote schoonmaak of het vervoer naar een museum. Liever willen
veel ouders een inhoudelijke bijdrage leveren vanuit hun eigen expertise, zoals een
vader die bij een bank werkt en de werking van geldstromen komt uitleggen. Dat staat in
de rapportage 'De staat van de ouder', die is verschenen gelijktijdig met het jaarverslag
van de inspectie van het Onderwijs over 2016.
De vrijwillige ouderbijdrage wordt door driekwart van de ouders gezien als een
verplichting, maar het onderwijsveld stelt er niet omheen te kunnen omdat ze
onvoldoende financiële middelen hebben. Daarnaast vinden ouders dat scholen het
pestgedrag van kinderen vaak niet voldoende afhandelen en willen ze meer inzage in de
emotionele en intellectuele vorderingen van hun kind.
Vorm van ouderbetrokkenheid volgens ouders
Een groot deel van de ouders is het zat dat ze door scholen worden gevraagd voor de
schoonmaak van het leslokaal, het controleren van de leerlingen op luizen of om te
worden ingeschakeld als voorleesmoeder of – vader. Ze willen wel een bijdrage leveren,
maar liever op een andere creatieve manier die past bij hun talent en kwaliteiten. Daarbij
denken ze vooral aan gastlessen over hun beroep of advisering over huisvesting,
communicatie of de schoolwebsite. Toch vindt ook ruim de helft het normaal om op
school bij te springen, al is de veelgehoorde klacht dat het bijna altijd dezelfde
hulpouders zijn. In totaal hebben ruim duizend ouders met kinderen op de basisschool
(44%), middelbare school (30%) en het mbo (16%) meegedaan aan het onderzoek. Ook
al is de meerderheid tevreden over de relatie met de school, een op de acht vindt die
matig tot slecht.
Pesten moet hoger op schoolagenda
Pesten en het gevoel van veiligheid moeten veel hoger op de schoolagenda komen te
staan, vinden veel ouders. Volgens ouders zijn er kinderen die zich niet veilig voelen op
school door het gedrag van de leerkracht of klasgenoten. Op papier hebben scholen wel
pestprotocollen, maar pas bij incidenten blijkt wat die waard zijn. Een derde van de
ouders vindt dat de school bij pesten niet goed heeft opgetreden. Vooral als een leerling
online wordt gepest, lijkt er een soort niemandsland te zijn ontstaan tussen de school en
de ouders.
Communicatie over betaling
De vrijwillige ouderbijdrages die scholen vragen, wordt door driekwart van de ouders als
verplichting ervaren. Er is veel sociale controle. Als de inning in handen is van de
ouderraad, worden sommige ouders op het schoolplein aangespoord om alsnog te
betalen. Niet betalers voelen de herhaalde e-mails en reminders als een schande, staat
in het rapport. Zo'n 40% van de ouders weet niet waarvoor hun bijdrage wordt gebruikt
en de hoogte verschilt enorm: van 35 tot 1350 euro per kind per jaar.
Privacy van leerlingen
Daarnaast vinden ouders dat scholen vaak schermen met de privacy van leerlingen.
Ruim 70% wil toegang tot het digitale dossier. Ouders kunnen nu vaak digitaal roosters,
cijfers en verzuim van hun kind inzien, maar ze willen eigenlijk inzage in de brede

ontwikkeling. Op het gebied van privacy gaat het dan ook nog wel eens mis. Dan blijken
basisscholen al gegevens van de leerling te hebben verstrekt aan de middelbare school,
zonder dat de ouders dat wisten.
Huiswerkbeleid
Tenslotte worstelen ouders met het beroep dat scholen regelmatig doen om te helpen bij
het huiswerk van het kind. Ze vinden dat dat wel erg gemakkelijk in de schoot van de
ouders wordt gegooid.
TIP: Wist u dat OUDERS VAN WAARDE een speciale ‘HELP! Hoe begeleid ik mijn kind
bij huiswerk’ brochure heeft om aan uw ouders mee te geven als extra ondersteuning?
Daarnaast geven wij scholen en ouders training over thema’s als ‘faalangst’ en
‘zelfvertrouwen’. Informeer via info@ouders.net.
bron: INSPECTIE ONDERWIJS en OUDERS VAN WAARDE

Grote kwaliteitsverschillen tussen scholen in Nederland (PO/VO)
Nederlandse scholen verschillen te sterk in kwaliteit. De ene basisschool weet een
leerling moeiteloos naar het atheneum of gymnasium te krijgen, terwijl de andere
basisschool een scholier met exact dezelfde capaciteiten naar hooguit het vmbo leidt.
Deze constatering doet de inspectie van het Onderwijs in 'De staat van het onderwijs
2015-2016'.
Scholen laten volgens de inspectie te veel talenten van leerlingen onbenut. Ook maakt
het heel erg uit op welke onderwijsinstelling de scholier terechtkomt. Nergens ter wereld
zijn de verschillen tussen basisscholen zo groot als in Nederland.
Leerlingen op de ene middelbare school slagen sneller en ronden hun opleiding in een
kortere periode af dan andere. De slagingspercentages verschillen sterk en variëren
tussen de 75% en 100%. Ook op de basisschool scoren sommige leerlingen soms tien
tot twintig punten minder op de eindtoets dan hun leeftijdsgenoten met hetzelfde profiel
op een school even verderop.
Onderwijsvrijheid
De onderwijsinspectie wijt de uiteenlopende resultaten aan de grote vrijheid die scholen
in Nederland hebben om het onderwijs naar eigen inzicht in te richten. Dat biedt het
voordeel dat ouders en hun kinderen veel keuze hebben om een school te vinden die bij
hen past. Ook is er daardoor veel ruimte voor innovaties op de scholen. Maar de grote
onderwijsvrijheid mag niet ten koste gaan van de prestaties, waarschuwt de Inspectie.
Scholen die goed presteren, hebben goede schoolleiders en een hecht, voldoende
gekwalificeerd docentenkorps. Zij stellen hoge ambities, bieden betere lessen aan en
volgen de leerlingen goed.
Vorig jaar trok de Inspectie ook al aan de bel over het Nederlandse onderwijssysteem.
Leerlingen uit een achterstandsmilieu krijgen een lager schooladvies en minder kansen
dan scholieren met hoogopgeleide ouders, ook al zijn ze even intelligent. Docenten laten
namelijk onbewust hun vooroordelen meespelen. Die conclusie veroorzaakte een
schokgolf in politiek Den Haag en sindsdien zijn er stappen gezet. Zo zijn er twee maal
zoveel schooladviezen naar boven bijgesteld na de uitslag van de eindtoets, die weer
bepalender is geworden ten opzichte van het oordeel van de leraar. Wel betrof het

volgens de onderwijsinspectie vooral schooladviezen van kinderen uit de rijkere milieus.
Daarnaast vinden scholieren met een migratieachtergrond veel moeilijker een
stageplaats in het mbo of een baan dan aan het begin van deze eeuw. Net als de OESO
vorig jaar bestempelt ook de Onderwijsinspectie de gemiddelde prestaties in het
onderwijs als hoog. Wel zijn de prestaties de afgelopen twintig jaar internationaal gezien
gestagneerd of zelfs gedaald, terwijl andere landen wel vooruit zijn gegaan. Vooral het
aantal leerlingen dat uitblinkt op school in rekenen, natuurwetenschappen en wiskunde
is in Nederland teruggelopen. Ook de OESO constateert dat Nederland erg weinig echt
excellente scholieren kent.
Bemoedigend vindt de inspectie het wel dat dat leerlingen met een mbo-4 diploma weer
wat vaker overstappen naar het hoger beroepsonderwijs.
bron: INSPECTIE ONDERWIJS en OUDERS VAN WAARDE

Allochtone MBO-ers en HBO-ers vaker werkeloos
MBO en HBO afgestudeerden die op latere leeftijd naar Nederland gekomen zijn, blijven
vaker werkloos dan Nederlandse jongeren met hetzelfde diploma. Van de MBO
afgestudeerden die niet in het westen geboren zijn, is de kans op werkloosheid 11,5 %
hoger dan bij andere afgestudeerden. In 2001 was dat 4,7 %. Ook het vinden van een
stageplaats is voor MBO leerlingen met een niet westerse migratieachtergrond een
lastige opgave. Ruim 30 % geeft aan daarmee moeite te hebben, tegen 22 % van in
Nederland geboren leerlingen.
bron: OUDERS VAN WAARDE

ONDERWIJSGESCHILLEN
School mag leerling vanwege gedragsproblemen verwijderen (SBO)
Situatie:
Een SBO school is van plan om een leerling wegens grensoverschrijdend gedrag te
verwijderen. Volgens de school heeft de geboden ondersteuning niet geleid tot een
gedragsverandering en is de veiligheid van de leerling en anderen in het geding. De
vader meent dat de school onvoldoende heeft ingespeeld op de aanleiding voor de
gedragsverandering bij zijn zoon en dat de hij niet de rust en de structuur gekregen heeft
die hij nodig heeft.
Advies van de Commissie
De commissie acht het verzoek ongegrond.
Toelichting
De leerling vertoonde vanaf juni grensoverschrijdend gedrag dat hij voordien niet op
dezelfde wijze en niet zo vaak liet zien. Zo verstoorde hij de les en kon hij fysiek en
verbaal agressief zijn naar leerlingen en personeel (duwen, slaan en schelden). Ook
vonden er enkele incidenten plaats, zoals het gooien van een grote steen naar een

andere leerling. De school had al ondersteuning ingezet in de vorm van een training om
de leerling inzicht te verschaffen in zijn gedrag. Daarnaast heeft de leerling binnen de
SBO instelling van de school ondersteuning gekregen in de vorm van een op een
begeleiding buiten de klas en psycho – educatie. De geboden ondersteuning leidde niet
tot een gedragsverandering waardoor de leerling niet kon terugkeren in zijn klas. Er
vonden vervolgens nieuwe incidenten plaats waarbij de veiligheid in het geding was.
Niet gebleken is dat de school nog in redelijkheid andere toepassingen had moeten
treffen. De school heeft in redelijkheid tot zijn voorgenomen besluit tot verwijdering
kunnen komen.
bron: Landelijke Geschillencommissie

ACTUEEL
Krimp verwacht op middelbare scholen (VO)
Na een groei in de afgelopen vijf jaar, neemt het aantal scholen voor Voortgezet
Onderwijs de komende jaren naar verwachting af. Dat is een gevolg van de
bevolkingskrimp, meldt het CBS. De daling doet zich vooral voor op het platteland. Het
voortgezet onderwijs telt dit schooljaar ongeveer 990.000 leerlingen. Het CBS voorziet
een jaarlijkse krimp van 1,5% van het aantal twaalf – tot achttienjarigen vanaf schooljaar
2018/2019. Dat is een gevolg van het aantal geboorten, dat sinds 2000 geleidelijk is
afgenomen.
Voor de MR in het VO kan dit een punt van aandacht zijn. Het inkrimpen van het aantal
scholen kan effect hebben op de diversiteit in keuze voor de ouders/leerlingen maar ook
zorgen voor langere en andere schoolroutes. Andere schoolroutes kunnen onveiliger zijn
omdat deze in tegenstelling tot de bestaande schoolroutes nog vaak niet zijn ingericht
op (de piekbelasting door) het drukke fiets- en scooter/brommer verkeer van leerlingen.

Basisschoolleraren: werkdruk vooral door administratieve rompslomp (PO)
Het zijn niet in de eerste plaats de grote klassen of de lastige kinderen die de grote
werkdruk in het basisonderwijs veroorzaken. Het is vooral de verplichting om alles vast
te leggen en te documenteren. Dit blijkt uit een onderzoek dat is gedaan door de NOS
en de regionale omroepen. Volgens veel leraren gaat het al lang niet meer om lesgeven
aan kinderen, maar wordt een kloppende boekhouding als het belangrijkst gezien. Het
gaat dan om bijvoorbeeld, volgsystemen, evaluaties, sociaal economische vragenlijsten,
handelingsplannen en toetsmappen. Afgezien van de wens voor kleinere klassen,
individuele aandacht en misschien een hoger salaris vallen deze wensen in het niet bij
de belasting die leraren van basisscholen ervaren door de administratieve belasting.
Het onderzoek is gedaan onder 700 leraren basisonderwijs. Daarvan zegt 36% de
grootste werkdruk het administratiewerk als de belangrijkste oorzaak te zien.
Werkstress lijkt niets te maken te hebben met de leeftijd of ervaring van leraren. Mensen
die meer dan dertig jaar voor de klas staan ervaren werkdruk en administratieve

belasting als een net zo groot probleem als leraren die net zijn begonnen.
Oplossingen zouden kunnen zijn: toch klassen verkleining zodat je minder te
administreren hebt en meer geld voor ICT. Met name voor meer digitale leermiddelen
kunnen de leraren flink ontlasten en digitale administratiesystemen moeten beter op
elkaar worden aangesloten.

Tien mille premie voor wiskundeleraar (VO)
Er worden soms flinke bonussen in het vooruitzicht gesteld voor docenten van vakken
waarin een tekort aan leraren bestaat, de zogenaamde ‘tekortvakken’. Ben je docent
Nederlands, Duits, Engels, Wis – en Natuurkunde dan zit je goed zou je zeggen. De
vraag is wel ‘hoever ga je als schoolbestuur om zoveel bonussen uit te keren aan
docenten van tekortvakken?’.
Zo geeft Rotterdam een welkomstpremie van 5000 euro voor leraren van tekortvakken.
De kroon spant het Andreas College in Katwijk. Zij bieden 10.000 euro voor een
wiskundedocent. De nood is inmiddels zo hoog dat dat headhunters en uitzendbureaus
c.v.'s van wiskundedocenten doorspitten op Linkedin en ongevraagd e-mails sturen
waarin banen worden aangeboden. Dit had de overheid kunnen zien aankomen.
De vraag is vervolgens wel hoe je dit soort bonussen verkoopt in de lerarenkamer waar
docenten al jaren op de nullijn zitten. Een ander effect is dat docenten van buiten de
Randstad worden weggekocht door diezelfde Randstad. Het is dus eigenlijk een
verplaatsing van het probleem.
De Nederlandse vereniging van wiskunde docenten vraagt zich af hoe erg de overheid
heeft zitten slapen. Er heeft in de afgelopen tien jaar een zekere vergrijzing onder de
wiskundedocenten plaatsgevonden. Veel wiskundedocenten gaan binnenkort met
pensioen. De instroom moet sowieso omhoog.

Flexibel examen doen (VO)
Het aantal leerlingen dat examen doet op een hoger niveau, stagneert. Dertig
middelbare scholen maakten bekend dat zij volgend schooljaar grotere groepen
leerlingen meer mogelijkheden bieden om examen te doen in extra vakken, dit versneld
te doen of op hoger niveau. Met de proef 'Recht op maatwerk' gaan deze middelbare
scholen en leerlingen kijken of het mogelijk is de aantallen flexibele examenleerlingen
omhoog te krijgen.
Dit 'maatwerk' staat momenteel stil omdat het niet alleen van scholen een cultuuromslag
vraagt in het denken over het traditionele eindexamenproces, maar ook organisatorisch,
wat lesroosters betreft, wat nogal wat extra werk en creativiteit vraagt van scholen.
Sinds 2010 is het mogelijk om op hoger niveau een of meerdere vakken af te leggen.

Lat ligt te hoog: ruim 54.000 leerlingen doen jaar over (VO/VMBO/MBO)
Er zijn vorig jaar meer scholieren blijven zitten en daarmee is een dalende trend tot
stilstand gekomen. Belangrijke oorzaak van de trendbreuk is het gegeven dat leerlingen
ambitieuzer zijn geworden en ze leggen de lat voor zichzelf vaak te hoog. Zo kiest men
bij een dubbeladvies, zoals vmbo/havo, vaak voor de havo terwijl dit nogal eens te hoog
gegrepen is. Bij zittenblijven zijn er dan twee opties, namelijk zittenblijven of
doorstromen naar een lager niveau.

Alle kinderen tot vier jaar zouden een toegangsrecht moeten krijgen voor
kinderopvang en het peuterspeelzaalwerk (BSO/PO)
Organisaties in de kinderopvang en het peuterspeelzaalwerk, sociaal werk, onderwijs en
gemeenten vragen om voor alle kinderen tot vier jaar een ontwikkelrecht van 16 uur per
week te introduceren.
Op lokaal niveau werken het onderwijs, de kinderopvang of het peuterspeelzaalwerk en
gemeenten vaak al intensief samen. Zo wordt op veel plaatsen een goede aansluiting
tussen opvang en onderwijs georganiseerd, waardoor het kind centraal komt te staan.
Helaas zijn deze voorzieningen niet voor alle ouders (financieel) bereikbaar en leggen
wet – en regelgeving deze samenwerking allerlei praktische en organisatorische
beperkingen op.
Door een ontwikkelrecht van 16 uur per week te introduceren voor kinderen totdat zij
naar de basisschool gaan, wordt de ontwikkeling van jonge kinderen en de
arbeidsparticipatie van ouders gestimuleerd. Extra opvang, bovenop het ontwikkelrecht
van 16 uur kan door ouders zelf ingekocht worden.
De mogelijkheden worden hiertoe worden verder versterkt door het wettelijk mogelijk te
maken dat onderwijs – en kinderopvanginstellingen intensief samenwerken of in een
organisatie kunnen opgaan.
bronnen: Landelijke dagbladen, onderwijsvakbonden, Ministerie van Onderwijs

KORTE BERICHTEN
Petitie tegen te volle klassen(PO/VO)
De petitie tegen overvolle klassen is bijna 45.000 keer getekend. De vakbond LiA heeft
de petitie overhandigd aan de Tweede Kamer. De vakbond is in januari de petitie gestart
omdat er teveel leerlingen in de klassen zitten van zowel basis als voortgezet onderwijs.
De LIA wil dat de klassen in basis – en voortgezet onderwijs volgend schooljaar nog
maar 28 leerlingen hebben. Dit moet na een paar jaar worden afgebouwd naar 24.
OUDERS VAN WAARDE is het daar op zich mee eens maar vraagt zich af hoe dat valt
te organiseren met het lerarentekort dat zich in de komende jaren gaat voordoen.
bron: Leraren in Actie en OUDERS VAN WAARDE

VRAAG UIT DE PRAKTIJK
OUDERS VAN WAARDE krijgt veel MR- en OR- vragen binnen. Wij delen graag
onze antwoorden met u. Ook een vraag voor ons? Mail naar info@ouders.net en
wij beantwoorden u graag.

“Wat is de beste houding is die je als MR lid kunt aannemen op het
gebied van organisatie, ondersteuning en expertise, contact met de
achterban en communicatie”
Regelmatig bereiken ons vragen van (G)MR leden over wat nu bijvoorbeeld de beste
houding is die je als MR lid kunt aannemen of op het gebied van organisatie,
ondersteuning en expertise, contact met de achterban en communicatie. Hieronder
volgen per onderwerp wat tips.
Houding:
 Benadruk wat er niet lukt, maar besteed vooral aandacht aan de positieve zaken,
benoem net voor het einde van elke (G)MR vergadering samen de mooiste,
nuttigste, meest inspirerende ideeën;
 Gebruik humor om een ontspannen sfeer te creëren, dan durft iedereen eerder
zijn mening te geven;
 Werk goed met elkaar samen, dan bereik je het meest. Luister naar elkaar, wees
eerlijk en transparant, houdt de dialoog open en altijd het gezamenlijke doel voor
ogen: het beste voor de leerlingen;
 Laat je niet ondersneeuwen, geloof niet alles wat er beloofd wordt en blijf kritisch.
Wees zacht op de relatie en hard op de inhoud. Fouten maken mag, neem
meningsverschillen niet persoonlijk;
 Wees proactief, voel je mede eigenaar en denk in oplossingen;
 Kies je eigen strategie en blijf jezelf;
 Ga er als MR lid niet klakkeloos van uit dat de directie/bestuur altijd juist handelt.
Blijf dus vragen stellen, zodat zij ook gedwongen worden na te denken over hun
keuzes en te reflecteren op de zaken die ze doen. Blijf kritisch.
Organisatie:
 Organiseer aan het begin van het schooljaar een informele vergadering of
bijeenkomst om speerpunten te bespreken en je strategie te bepalen. Stel
prioriteiten en leg zoveel mogelijk zaken vast, dat geeft structuur, rust en richting
en maak een jaarplanning;
 Bepaal normen, afspraken en gedragingen binnen de MR;
 Voor de secretaris. Voorzie instemmings – en adviesvragen van een notitie
waarin de bestuurder aanleiding, doel en consequenties inzichtelijk maakt en
zorg voor een duidelijke structuur bij het aanleveren van stukken;
 Werk waar mogelijk met commissies en werkgroepen.

Ondersteuning en expertise:
 Kennis is macht, dus zorg ervoor dat je goed geïnformeerd bent;
 Laat je scholen in wet – en regelgeving, volg een cursus van OUDERS VAN
WAARDE of een cursusabonnement (ook mogelijk als schoolorganisatie voor
alle MR’s van scholen die onder die schoolorganisatie vallen) en bezoek het
Wms congres;
 Maak gebruik van elkaars expertise. Personeelsleden weten veel over de school
en het voorgenomen beleid, de ouders hebben bijvoorbeeld kennis van financiën
of personeelsbeleid;
 Creëer een vraag en aanbod omgeving op internet (Dropbox) waar alle (G)MR
leden terecht kunnen om informatie te delen;
 Heeft de schoolorganisatie te maken met veranderingsprocessen, verdiep je dan
in verandermanagement om de ontwikkelingen goed te kunnen volgen.
Contact met de achterban:
 Zoek ouders, collega's en leerlingen op en luister naar ze;
 Kijk waar je verbinding kunt maken;
 De MR is geen klachtencommissie. Vraag klagers wel om goede suggesties.
Haal het drama van het verhaal en luister naar de onderliggende behoeften.
Communicatie:
 Informeer de achterban over behaalde successen, hoe klein ook;
 Maak een Facebook account aan om in contact te komen met de achterban;
 Zorg dat je zichtbaar bent. Stuur regelmatig een nieuwsbrief naar de achterban
en organiseer af en toe een bijeenkomst.

Loopt u ook ergens tegenaan met de MR?
Mail ons op info@ouders.net of bel op werkdagen
naar 0343 51 34 34 (tussen 08:30u en 12:30u)
en wij helpen u graag verder.

OUDERBIJEENKOMSTEN
Op de meeste scholen worden ouderavonden, koffieochtenden of andere
bijeenkomsten met en voor ouders georganiseerd. Die activiteiten passen in een
professionele aanpak van scholen die betrokkenheid van ouders zien als
kwaliteitsimpuls. Voor afstemming en uitwisseling van ideeën en ervaringen tussen
ouders en teams en tussen ouders onderling zijn deze bijeenkomsten bij uitstek
geschikt. De organisatie hiervan kost echter tijd en energie en het valt niet mee een
boeiend en geschikt onderwerp te vinden. OUDERS VAN WAARDE biedt uitkomst.
Via onze OUDERSACADEMIE kunt u kant-enklare themabijeenkomsten boeken. Zowel
voor primair onderwijs (PO) als voortgezet
onderwijs (VO). Een enthousiast en deskundig
team van trainers staat voor u klaar om van
uw bijeenkomst een succes te maken. Genoeg
keuze uit actuele onderwerpen. bijvoorbeeld
pesten, huiswerk, opvoeding, geloof, geld en
media. Sommigen zijn speciaal voor het
primair- of voortgezet onderwijs, andere
thema’s zijn voor beiden geschikt. De
avonden zijn ook geschikt voor speciaal
onderwijs. Voor de kinderopvang hebben wij
een uniek aanbod. Ons complete aanbod aan
trainingen, cursussen en themabijeenkomsten
voor ouders en leerkrachten vindt u in
de brochure OUDERSACADEMIE.
Al sinds 1995 gaat een groep van 20
enthousiaste trainers het land door om de
bijeenkomsten te verzorgen. Helaas moeten
we soms ‘nee’ verkopen als er op bepaalde
data zoveel wordt aangevraagd dat alle
trainers bezet zijn. Om te voorkomen dat op
de uw gewenste datum alle trainers al zijn
geboekt is het verstandig zo snel mogelijk te reserveren via info@ouders.net.



Themabijeenkomsten zijn ook voor overdag te boeken zodat ook een
ouderochtend of oudermiddag tot de mogelijkheden behoort;
De OUDERSACADEMIE van OUDERS VAN WAARDE is met jaarlijks 18.000 – 20.000
deelnemers de grootste scholings- en voorlichtingsfaciliteit van ouders in
onderwijs en kinderopvang in Nederland;

OUDERS VAN WAARDE is de landelijke organisatie van en
voor ouders, ouder- en medezeggenschapsraden in het
christelijk, oecumenisch en katholiek onderwijs.
Kijk voor meer informatie op www.ouders.net. U kunt daarbij linksboven een keuze
maken voor Ouders of School

Colofon
Tekst: Alfred van Kesteren
Eindredactie: Werner van Katwijk
Suggesties? Mail naar communicatie@ouders.net
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