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Missie en visie

ONZE MISSIE
OUDERS VAN WAARDE verbindt ouders met christelijke (protestantse- en
katholieke) scholen en kinderopvang. Vanuit het idee dat goede samenwerking
goed is voor kinderen. Met als doel om hen een goede opvoeding en goed
onderwijs te bieden. Daarbij zijn waarden als geloof, hoop en liefde voor ons
uitgangspunten. De vrijheid van onderwijs is dat voor ons ook.

ONZE VISIE
Als ouders en school samenwerken krijgen kinderen optimale kansen op te
groeien tot bekwame, gelukkige, verantwoordelijke en zorgzame mensen.
OUDERS VAN WAARDE werkt aan dat partnerschap. Christelijke en
oecumenische scholen en ouders worden door ons ondersteund. We geven in
ons werk ook de kennis en de boodschap van de Bijbelverhalen door. Zodat die
verhalen voor jonge mensen een bron van geloof en inspiratie worden. We
spelen in op actuele ontwikkelingen in opvoeding en het onderwijs.
ONZE INZET
OUDERS VAN WAARDE is er voor alle ouders met kinderen op de kinderopvang
en in het onderwijs. We doen er alles aan om het onderwijs voor ouders
inzichtelijk te maken. Dat gebeurt via ons magazine en E-nieuws maar ook met
brochures, trainingen, cursussen, ouderavonden en adviesdiensten. Daarbij
wordt het accent gelegd op ouderparticipatie en medezeggenschap. Via onze
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contacten met de overheid en belangenorganisaties behartigen we een goede
positie van ouders. We werken landelijk en Europees samen met velen die deze
inzet met ons delen.

OUDERS VAN WAARDE …


adviseert en ondersteunt ouders.



zet zich in voor een optimale samenwerking tussen school en thuis



maakt zich sterk voor een goede kwaliteit en sfeer op school



bestrijdt pesten, faalangst en geweld in het onderwijs



voert actie voor lage onderwijskosten



biedt informatie en tips voor de (geloofs)opvoeding



ondersteunt en schoolt overblijfkrachten, ouderraden en
medezeggenschapsraden



organiseert trainingen en workshops over ouderbetrokkenheid en
medezeggenschap



verzorgt themabijeenkomsten voor ouders & school over actuele
onderwijs- en opvoedthema’s



biedt leuke en informatieve brochures en folders voor ouders



voert overleg met de overheid



behartigt ouderbelangen



zet zich in voor een sterke profilering en positie van het christelijk- en
katholiek onderwijs.

Plak de raamsticker op uw
deur om naar uw ouders uit
te stralen dat u werk maakt
van waardevolle
ouderparticiptatie 
Informatiepakket schoolaansluiting OUDERS VAN WAARDE 

3

Maak gebruik van
de voordelen van
uw aansluiting en
vertel het ook door
aan uw ouders!

Voordelen aansluiting op een rij
Aangesloten scholen ontvangen …


6 x per jaar het online magazine Thuis & School boordevol
interessante opvoed- en onderwijsartikelen, tips, adviezen, filmpjes en
win- acties rondom onderwijs en opvoeding. Stuur het online
magazine door naar de ouders van uw school en/of plaats het op uw
website!



6 x per jaar de Raad & Daad E- nieuws voor medezeggenschapsraden
en ouderraden.



Twee keer per jaar 5 ex. van de magazines ‘OUDERS BEDANKT!’ (eind
schooljaar) en ‘OUDERS BESTE WENSEN!’ (rond jaarwisseling).



MR advies, deskundige hulp (E: info@ouders.net of T: 0343- 513 434).



De mogelijkheid deel te nemen aan het Ouderpanel van OUDERS VAN
WAARDE.



Hoge kortingen op de congressen, cursussen, trainingsdagen en
ouderavonden van de OUDERSACADEMIE (de kortingen zijn vaak zelfs
hoger dan de contributie).



De mogelijkheid om (exclusief voor leden) deel te nemen aan het
project schoolbibliotheken met grote kortingen voor de aanschaf van
boeken voor de schoolbibliotheek.



Tot 25% korting op de aanschaf van schoolbijbels.



Toegang tot de School login op de website. Met o.a. gratis brochures.



Voorrang bij projecten van OUDERS VAN WAARDE.
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OUDERSACADEMIE

OUDERS VAN WAARDE biedt succesvolle ouderbijeenkomsten,
cursussen en trainingen voor ouders, ouderraden,
medezeggenschapsraden, overblijfmedewerkers en
onderwijsprofessionals. U krijgt praktische informatie die direct te
gebruiken is in de school- en opvoedpraktijk, inzicht in taken en
verantwoordelijkheden en gelegenheid tot het opdoen en delen
van kennis en het uitwisselen van ervaringen. Met ons aanbod
maakt u actief werk van een goede samenwerking tussen school en
thuis, positieve ouderbetrokkenheid en effectieve
medezeggenschap.

de digitale brochure
OUDERSACADEMIE met het
complete aanbod vindt u op
www.ouders.net
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Overblijven

De afstemming tussen overblijfmedewerkers en de zakelijke
aspecten rondom het overblijven moet goed geregeld worden. Met
het complete overblijfteam een overblijfcursus bij OUDERS VAN
WAARDE volgen zorgt ervoor dat u als team dezelfde doelen
nastreeft en dezelfde aanpak hanteert.
Scholingseis overblijfmedewerkers
De overheid heeft richtlijnen opgesteld waaraan het overblijven op school moet
voldoen. Eén van die richtlijnen is dat de medewerkers die het overblijven
verzorgen, geschoold moeten zijn. Over wat die scholing verder inhoudt is
formeel weinig geregeld.
De cursussen van OUDERS VAN WAARDE baseren zich op jarenlange ervaring
met het scholen en begeleiden van overblijfteams. De formele eis is dat 50%
van de medewerkers die betrokken zijn bij het overblijven, geschoold moet zijn.
Praktisch betekent dit dat op het moment dat er gecontroleerd wordt uw school
aan die eis moet voldoen. Op ieder moment moet er dus voldoende
deskundigheid zijn. Het is onvoldoende dat er dan alleen geschoolde
leerkrachten in het gebouw zijn of dat er ouders thuis zitten die de scholing
hebben gevolgd. Van belang is daarom dat voldoende overblijfmedewerkers de
(jaarlijkse) scholing volgen. Zeker als er verloop is onder de
overblijfmedewerkers, en het aandeel geschoolden snel onder die 50% daalt.
Zo houdt het team zijn kennis up-to-date en blijven de neuzen dezelfde kant op
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staan. Bovendien wordt het maken van een rooster zo ook nog makkelijker.
Immers: er zijn op elke dag voldoende ‘geschoolden’ in te zetten.
Overblijfmedewerkers scholen verhoogt niet alleen de kwaliteit van het
overblijven, het vergroot ook het vertrouwen van ouders in het overblijf- uur.

OUDERS VAN WAARDE biedt diverse cursussen die onze
trainers bij u op school kunnen geven.
Kosten
Prijs per dagdeel € 545 voor aangesloten scholen en € 700 voor nietaangesloten scholen (inclusief reiskosten).

Inhoud scholing
Met de scholingseis van de overblijfmedewerkers wil de overheid het
overblijven kwalitatief beter regelen. Er is een toenemende behoefte aan kennis
bij overblijfmedewerkers op twee gebieden:


Omgaan met calamiteiten, met name bij lichte ongevallen.



Meer kennis op het gebied van de omgang met kinderen en
groepsprocessen.

Hierin voorziet de scholing van OUDERS VAN WAARDE volop.
Meest compleet : scholingspakket ‘Alles-in-één-pakket’
OUDERS VAN WAARDE biedt een compleet pakket waarmee alles rond het
overblijven in één keer goed is geregeld. Het pakket bestaat uit 3 dagdelen
scholing per jaar. Door als school een abonnement af te sluiten op dit pakket,
heeft u in één keer de scholing en ondersteuning van uw overblijfmedewerkers
goed geregeld. U bent aanmerkelijk goedkoper uit én het overblijven krijgt
structurele aandacht. Ook schoolverenigingen dan wel - stichtingen en
kinderopvangorganisaties kunnen een abonnement aanvragen.
U koopt voor dit abonnement per jaar 3 dagdelen scholing in en kunt voor de
invulling hiervan kiezen uit:


Een pedagogische basiscursus (1 of 2 dagdelen)



30 verdiepingsmodules (1 of 2 dagdelen)



Eerste Hulp Bij Overblijven- in samenwerking met het Oranje Kruis (1 of
2 dagdelen)
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Verdere voordelen in het pakket:
 Flinke korting op deelname aan de landelijke trainingsdagen voor
overblijfcoördinatoren.
 Een voorgesprek of advisering op maat op locatie is mogelijk. Prijs per
uur: € 80 voor ledenscholen, € 95 voor niet-ledenscholen.
 Wilt u Maatwerk of de dagcursus in delen (op verschillende dagen): op
aanvraag geven wij u graag de informatie.
 Een check up of video-check up van het overblijven is ook mogelijk.
Kosten
Prijs € 1295 voor aangesloten scholen, €1600 voor niet-aangesloten scholen.
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Trainingsonderdelen verdiepingscursus overblijven
APPELS & PEREN

DELEN MET EN LEREN VAN

J/M OP DE OVERBLIJF

Eten en drinken op de overblijf;

ELKAAR

Jongens ontwikkelen zich anders

hoe ga je om met bijvoorbeeld
snoepjes & chipjes in de
broodtrommel? Wat is je rol als
overblijfkracht in deze? Wat kun
je regelen als overblijf? En wat is
eigenlijk gezond eten?

Elke overblijfkracht doet
ervaringen op tijdens de overblijf.
Door deze ervaringen met elkaar
te delen, leert iedereen hoe in
vergelijkbare situaties men kan of
moet handelen.

DRUK GEDRAG

LEREN

Over omgaan met ADHD en

communiceren. Wat komt daarbij
kijken? Natuurlijk gaan we ook

vormen van autisme. Steeds
meer kinderen lijken drukker en
Is dit ook zo? En als een kind

COMMUNICEREN:

heeft, hoe gaat u daar dan mee

De zogenaamde
basisomgangsvormen vormen
een fundament voor iemands
communicatieve vaardigheden.
Drie verschillende
omgangsvormen komen aan
bod.

INTERCULTURELE
COMMUNICATIE
Het overblijfteam bestaat uit
verschillende mensen, vaak
vooral vrouwen, soms ook een
aantal mannen, mensen met
verschillende achtergrond en
vaak uit van verschillende

typisch meisjesdingen. Of toch
niet?

KEN JE EIGEN
Overblijfkrachten worden vaak
onder (groot)ouders geworven.
Waaraan moet een goede
overblijfkracht eigenlijk voldoen?

anders te reageren dan vroeger.

oefenen.

BASISOMGANGSVORMEN

jongensdingen en meisjes

KWALITEITEN

COMMUNICEREN KUN JE
De basisprincipes van

dan meisjes; jongens doen

ADHD of een vorm van autisme
om?

HET REGENT, HET

KIJKEN NAAR GEDRAG
Ieder heeft zijn eigen
acceptatielijn van wat zij wel en
wat zij niet accepteert. Hoe komt
dat? En welk inzicht biedt u dat?

REGENT…

KINDERRUZIES

Het is buiten slecht weer en de

Ruzies komen vaak voor tussen

kinderen zijn druk! Hoe pakt u

kinderen. Hoe helpt u kinderen

zo’n moment aan?

ruzies op te lossen?

IEDEREEN TEVREDEN

ONTWIKKELING VAN

U werkt hard aan een goede

KINDEREN

sfeer tijdens het overblijven en
toch krijgt u wel eens klachten
van de school, van de ouders en
van de kinderen. Wat kunt u
eraan doen?

INTIMITEIT OP DE

U maakt kennis met de
ontwikkelstadia die elke
basisschoolleerling doorloopt.
Jonge kinderen kijken anders
aan tegen wat goed of fout is,
dan de ouderen. Hoe gaat u
daarmee om?

culturen. Ook de kinderen op

OVERBLIJF

school hebben een verschillende

Tijdens het overblijven zoeken

NON-VERBALE

achtergrond. Wat betekent dit

kinderen vaak ook de

voor situaties bij de overblijf, waar

geborgenheid van thuis. Welke

COMMUNICATIE –

kun of moet je rekenen mee
houden?

grenzen stelt u daaraan?

INVLOED HEBBEN OP DE

DE GROEP EN

SITUATIE

GROEPSPROCESSEN

Soms kunnen gesprekken

In elke groep ontstaat als vanzelf
een rolverdeling; wie is de baas?
wie de meeloper? Inzicht in die
groepsprocessen zorgt ervoor
dat u groepen beter kunt
begeleiden.

onbewust uit de hand lopen. Hoe
houdt u grip op zo’n situatie?

LICHAAMSTAAL
We communiceren niet alleen
met woorden maar ook met ons
hele lijf. Deze lichaamstaal heeft
vaak meer effect dan onze
woorden. Hoe kunt u uw
lichaamstaal effectief inzetten?

Door meer inzicht te krijgen in uw
manier van communiceren kan
uw communicatie meer effect
krijgen.
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OMGAAN MET KRITIEK

REGELS VOOR DE

TUSSENDOORTJE

Het is nooit leuk als iemand

OVERBLIJF

Wat kun je met kinderen doen

kritiek krijgt. Toch leren we daar

Regels zijn nodig om het

tijdens de overblijf om

vaak het meest van. Hoe kunt u
uw collega of een kind
opbouwende kritiek of feedback
geven?

overblijven plezierig te laten
verlopen. Maar regels worden net
zo vaak overtreden. Hoe
voorkomt u dit en hoe stelt u tóch
uw grenzen en wat is uw reactie

spelenderwijs ze ook nog iets te
leren? Een praktische module,
gericht op kinderen in de hele
basisschoolleeftijd, met veel
leuke tips waar u zo mee aan de

op dit gedrag?

slag kunt!

dierbaar iemand of huisdier is

SPEL EN SPELEN

ZELFBEELD EN

verloren, verdient het extra

Een groot deel van de overblijftijd

EIGENWAARDE

OMGAAN MET VERLIES
Wanneer een overblijfkind een

aandacht. Hoe kunt u dat in uw
overblijfsituatie inpassen?

spelen kinderen. Wat kunt u de
kinderen aan spel en
speelmogelijkheden bieden?

OVERBLIJVEN MET
KINDEREN IN DE
BOVENBOUW
Vaak vinden we kinderen uit
groep 7 en 8 maar lastig en
brutaal. Hoe houdt u het voor
uzelf, en voor de kinderen
gezellig?

PESTEN OP DE OVERBLIJF
Het gebeurt stiekem of openlijk.
Maar voor een gepeste is het
altijd een akelige ervaring. Wat
kunt u als overblijfkrachten
hieraan doen

Hoe staat u als overblijfkracht
tegenover de leerlingen? Kennis
van uw zelfbeeld bepaalt de
manier waarop u omgaat met de

STARTGEDRAG

leerlingen en met uw collega’s.

Voor het eten wilt u een moment
stilte vragen. Maar de kinderen
hebben daar nu juist geen zin in.
U krijgt tips om toch de aandacht
van de kinderen te krijgen.

NIEUW: SSSST, WE ETEN…
Op veel scholen wordt er tijdens
het overblijven voorgelezen,
vooral in de lagere groepen. De
kinderen genieten hiervan en

STRUCTUUR BIEDEN
Structuur geeft rust. Daarom is
het van belang dat uw
overblijfsituatie een duidelijke
structuur heeft. Met uw team
loopt u de verschillende aspecten

vergeten soms zelfs even dat ze
hun boterham moeten op eten…
Voorlezen is leerzaam en
natuurlijk ook leuk als je weet hoe
je het handig kunt aanpakken. Nu
met gratis boek!

van uw overblijfsituatie door.
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Landelijke trainingsdagen
overblijfcoördinatoren
Of het overblijven succesvol verloopt op de school is voor een groot
deel afhankelijk van het functioneren van de overblijfcoördinator.
Een belangrijke functie binnen het overblijven en binnen de school.
Daarom organiseert OUDERS VAN WAARDE al jaren landelijke
trainingsdagen voor overblijfcoördinatoren.

Zie www.ouders.net voor het actuele aanbod
Coördinatorendag
Goede overblijfcoördinatoren maken het overblijven succesvol. We gaan o.a. in
op de financiële-, juridische- en praktische aspecten van het overblijven;
communiceren en leidinggeven; vormgeven van visie en beleid; effectief
vergaderen; de PR van het overblijven; boeien en binden van vrijwilligers;
intervisie met andere coördinatoren en functioneringsgesprekken voeren met
vrijwilligers. Leden: € 250 p.p. | Niet- Leden: € 395 p.p.
Inschrijving
U kunt zich per mail opgeven via info@ouders.net.

Het is overigens ook mogelijk als vereniging of kinderopvang voor al uw
overblijfcoördinatoren een trainingsdag op maat te verzorgen.
.
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Medezeggenschapsraad
Voor een goed functionerende en fitte MR
heb je training nodig
Een goed functionerende medezeggenschapsraad (MR) is essentieel voor een
optimale besluitvorming binnen de school. Problemen kunnen worden
voorkomen door een goed geschoolde MR. Als voor iedereen duidelijk is wat
precies de taken en verantwoordelijkheden zijn van de directie en de MR zal
de samenwerking beter verlopen. Alle betrokkenen hebben daar voordeel van.
Ouders en leerkrachten voelen zich goed vertegenwoordigd en worden
optimaal betrokken.
Cursussen MR
Jaarlijks stromen een paar duizend nieuwe ouders de
medezeggenschapsraden in, in het voortgezet onderwijs ook leerlingen. Het
onderwijs is voortdurend in beweging. Scholing voor MR-leden is en blijft dus
belangrijk. Voor nieuwe MR-leden is onze basiscursus bedoeld. De basiscursus
duurt 2 dagdelen. In onze vervolgcursussen lichten we verschillende thema’s
uit. Deze cursussen duren ieder 1 dagdeel. Aangesloten scholen krijgen hoge
korting op onze cursussen. Nieuw en uniek en alleen voor scholen aangesloten
bij OUDERS VAN WAARDE is een dagtraining voor voorzitters en secretarissen
van de (G)MR (mogelijk door de samenwerking met het SBI instituut in Doorn).
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OUDERS VAN WAARDE baseert zich op
meer dan 30 jaar ervaring bij
Medezeggenschapcursussen en is
aangesloten bij de CRKBO.
Basiscursus
In de basiscursus Medezeggenschap bespreken we uitgebreid wet- en
regelgeving en is er aandacht voor alle veranderingen op dit gebied.
Verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de raad komen aan de orde en
we oefenen aan de hand van praktijkvoorbeelden. Ook de geschillencommissie
komt aan bod. Een belangrijk onderdeel van de cursus is de relatie en
communicatie tussen bestuur en geledingen binnen de school. De basiscursus
voor de MR bestaat uit twee dagdelen (bij voorkeur verspreid over twee dagen)
en kunt u aanvullen met één of meer vervolgcursussen. De basiscursus MR van
OUDERS VAN WAARDE is geschikt voor zowel voor het primair- als het
voortgezet onderwijs.
Vervolgcursus ‘Goed gestuurd’
Hoeveel geld heeft onze school te besteden en waar geven we het aan uit?
Hoe lees je een begroting en welke invloed heeft de MR? Financieel inzicht is
noodzakelijk voor het voeren van goed beleid. Met beleid geeft u sturing aan de
organisatie. De vervolgcursus ‘Goed gestuurd’ gaat over het omgaan met
lumpsumfinanciering en het meedenken over beleidskeuzes.
Vervolgcursus ‘Goed Gepland’
Wat moet een MR in een schooljaar doen, en wat wil een MR doen? Hoe zorg je
ervoor dat je door de bomen het bos nog blijft zien en hoe houd je de doelen
voor ogen? De vervolgcursus ‘Goed gepland’ gaat over het maken van een
jaarplanning en het zelf bepalen van prioriteiten.
Vervolgcursus ‘Goed Gelezen’
Wie in de MR zit, krijgt te maken met een behoorlijk aantal beleidsstukken.
Beleid is een verzameling vooraf vastgestelde regels op basis waarvan
beslissingen worden genomen om een bepaald doel te bereiken. Het gaat om
de manier waarop men zaken (in de toekomst) wil aanpakken. Het vraagt om
een zogenaamde “helicopterview”. De vervolgcursus ‘Goed gelezen’ gaat over
het lezen van beleidstukken. Met welke stukken krijgt u te maken? Hoe kunt u
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deze als MR-lid op een goede en efficiënte manier behandelen? En hoe kun je
als MR zo nodig prioriteiten stellen?
Vervolgcursus ‘Goed Gedaan’
Elke school wil goed onderwijs leveren. Als het goed is, streeft iedere school
ernaar haar resultaten te verbeteren, efficiënter te werken en tegemoet te
komen aan de wensen en verwachtingen van leerlingen en ouders.
Tegenwoordig zijn scholen verplicht om hun kwaliteit te verantwoorden aan de
overheid (zoals de onderwijsinspectie) maar ook tegenover ouders en
personeel. De vervolgcursus ‘Goed gedaan’ gaat over kwaliteitszorg. Wat is
goed kwaliteitsbeleid? Hoe meet je dat? En welke rol heeft de MR hierin?
Vervolgcursus ‘Goed Samengewerkt’
Wie is verantwoordelijk voor de vrijwillige ouderbijdrage? En hoe zit het eigenlijk
met de verantwoordelijkheid voor het jaarlijkse schoolreisje? De vervolgcursus
‘Goed samengewerkt’ gaat over de samenwerking tussen de MR en ouderraad
(OR), en de (mogelijke) rol van de ouderraad met betrekking tot
medezeggenschap.
Kosten:
- Een basiscursus (2 dagdelen) kost € 670 voor aangesloten scholen en €
900 voor niet aangesloten scholen (inclusief reiskosten). Plus een vast
bedrag van €12,50 per cursist voor het cursusboek en materiaalkosten.
-

Een vervolgcursus (1 dagdeel) kost € 335 voor aangesloten scholen en
€450 voor niet aangesloten scholen (inclusief reiskosten).

Informatie en inschrijven cursussen
Meer informatie over de (G)MR cursussen via www.ouders.net.
U kunt ook een informatieverzoek doen via info@ouders.net. of bellen met 0343513434 (op werkdagen tussen 08:30u en 12:30u). Een van onze trainers neemt
dan contact met u op om uw scholingswensen te bespreken.
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Landelijke trainingsdag
Medezeggenschap Onderwijs
OUDERS VAN WAARDE organiseert jaarlijks speciaal voor (nieuwe) MR-leden
onze zeer gewaardeerde ‘landelijke clinic voor MR-leden’. Dit is een
basiscursus medezeggenschap waar alle wetenswaardigheden over het
functioneren van de (G)MR aan de orde komen. Leerzaam, praktisch en leuk! Is
er behoefte aan een individuele training in plaats van de hele MR? Bijvoorbeeld
als er een MR-lid net is gestart en de overige MR-leden al een (basis)cursus
hebben gevolgd, dan is deze MR-clinic bijzonder geschikt!

Zie www.ouders.net voor ons actuele aanbod!
Tijdens de clinic behandelen we onder andere de volgende onderwerpen:
Ontstaan en kerntaken van de MR • De Wet Medezeggenschap op Scholen • Bevoegdheden
van de medezeggenschapsraad • Het medezeggenschapsreglement • Geschillen en
procedures • De school en het functioneren van de MR • Wat een MR-lid moet weten over
besturen • De relatie tussen de MR en andere geledingen • Schoolbeleid en
medezeggenschap • Geledingen binnen de school • Relatie MR – overige geledingen • Het
functioneren van de MR • Communicatie in en door de MR • Actuele ontwikkelingen en
veranderingen in de Wet Medezeggenschap op Scholen.
Kosten
Aangesloten scholen € 120 p.p. Niet- aangesloten scholen € 150 p.p.
Inclusief broodmaaltijd, koffie, thee en materialen.

Kosten annulering binnen twee weken voorafgaand: 50% voor zowel aangesloten als nietaangesloten scholen.
Inschrijving
Schrijf u in door een mail te sturen naar info@ouders.net.

Informatiepakket schoolaansluiting OUDERS VAN WAARDE 
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Producten van waarde
Voor de bevordering van de samenwerking tussen school en thuis
ontwikkelen wij regelmatig nieuwe producten of zorgen wij voor
mooie aanbiedingen voor onze aangesloten ouders en scholen. Als
aangesloten school krijgt u hoge korting op onze ‘producten van
waarde’ en ontvangt u een VIP login voor onze website waar u
veel gratis brochures over uiteenlopende onderwerpen kunt
downloaden voor de (actieve) ouders van uw school.

Brochures en Downloads
Via de ‘winkel’ op onze website www.ouders.net downloadt u vele brochures.
Voor aangesloten scholen zijn de meeste brochures gratis. U kunt ze als
aangesloten school ook verspreiden naar hun ouders.

Een greep uit onze brochures en downloads
o Op ouders kun je rekenen (thuis oefenen met rekenen)
o Samen Leren!
o Continurooster op de basisschool
o De Ouderraad in het basisonderwijs/voortgezet onderwijs
o Ouders in de MR
o Leerkrachten/Docenten in de MR
o Dit is de MR
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o MR en Arbo/Beleid/Verkiezingen/Huiswerkbeleid
o Ouderbetrokkenheid
o Controlelijst: hoe veilig is de school?
o Tien tips tegen luizen
o Protocol school en scheiding
o Tien tips bij echtscheiding
o Communicatie tussen school en ouders
o Tien tips voor een goede overblijf
o Tips voor het ontwikkelen van een pestprotocol
o Tien tips tegen pesten
o Modelreglement (G)MR
Kijk voor meer voorbeelden op www.ouders.net en log als aangesloten
school in met uw VIP- login om de brochures gratis of met korting te
downloaden.
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Tafelrap
Maak tafels leren leuk en ‘een makkie’
met de Tafelrap dvd van OUDERS VAN WAARDE!
Met de Tafelrap dvd van OUDERS VAN WAARDE hebben uw PO
leerlingen de tafels zo in hun hoofd. Kinderen gaan op een speelse
wijze aan de slag met de tafels. Niet alleen op school, maar juist
ook thuis!

Zo krijgt u een indruk van deze leuke dvd waarmee kinderen tafels leren op
muziek, visueel ondersteund door tafelverhaaltjes en tafelrijen in primaire
kleuren.
Bestellen
U bestelt de Tafelrap dvd voor slechts € 1,95 per stuk (bij afname van min. 10
stuks). Bestel bijvoorbeeld voor de leerkrachten van groep 4 en 5 én voor de
ouders om thuis samen met hun kind te kunnen oefenen. Zo maken school en
ouders samen van tafels leren een succes! De dvd is ook los te bestellen voor €

7,45 per stuk. Prijzen zijn inclusief verzendkosten.
U kunt uw bestelling doen via www.ouders.net > bestellen > Lezen en Rekenen,
of per mail via info@ouders.net.

Benieuwd naar tips en de visie achter de dvd? Check onze site. Daar downloadt
u ook gratis een bijbehorend tafeldiploma.
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Schoolbijbels

Voor in de klas of een mooi afscheidscadeau voor de
schoolverlaters
Omdat scholen het al duur genoeg hebben en omdat wij veel waarde hechten
aan de bijbel als symbolisch en mooi cadeau aan uw leerlingen, regelt
OUDERS VAN WAAARDE in samenwerking met BOEK&COO b.v. (boekhandel
voor scholen en opvoeders), ondersteund door de Jacob van Katwijk fundatie,
al jarenlang hoge korting op schoolbijbels voor
scholen. Aangesloten scholen bij OUDERS VAN
WAARDE krijgen extra hoge korting op onze
speciaal ontwikkelde ‘Van Gogh bijbels’.
U krijgt tot wel 25% korting op alle bijbels van
Nederlandse uitgevers.

Zie de los bijgevoegde flyer
voor ons aanbod 

Informatiepakket schoolaansluiting OUDERS VAN WAARDE 

19

Gedrukt inspiratiemagazine
‘Omdat actieve ouders heel wat waard zijn’
Het gedrukte magazine is, naast het digitale magazine Thuis&School E-nieuws,
inspirerend voor het pedagogisch partnerschap tussen school en ouders. Een
partnerschap waarin ouders samen met de school en met positieve energie
werken aan de vorming van hun kinderen. Het magazine is daarbij een, in
meerdere opzichten, waardenvolle krachtbron. Het magazine heeft de kracht
van een moderne glossy, veel mooier dan de normale onderwijsbladen, en
inhoudelijk gericht op de waarden in onderwijs en opvoeding. Een zinnig
cadeautje van de school aan zijn ouders. Ieder jaar verschijnen er twee van
zulke magazines:
OUDERS BEDANKT! Is het magazine dat verschijnt aan het eind van het
schooljaar. Het heeft als kenmerk ouders te bedanken die zich weer een jaar
hebben ingezet. Dat kunnen alle ouders zijn of – beperkter - de ouders die
structureel actief zijn in de ouderparticipatie. Veel activiteiten zijn niet mogelijk
zonder de hulp van ouders. Het is een mooi cadeau op bijvoorbeeld de
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afscheidsavond van de ouders en geeft het signaal ‘we zien u graag weer terug
in het nieuwe schooljaar’.
OUDERS BESTE WENSEN! verschijnt rond de jaarwisseling en is een zetje in de
rug halverwege. De school wenst daarmee de ouders niet alleen een goed en
gezegend nieuwjaar maar het magazine geeft ook nieuwe inspiratie en energie
om er samen nog eens een half jaar voor te gaan om mooie dingen voor de
kinderen te realiseren.
Met beide magazines geven de school en ouders een blijk van waardering en
een signaal: ‘Hier werken school en ouders samen’.
Kosten
Aangesloten scholen ontvangen standaard twee keer per jaar 5 exemplaren
van het magazine. U kunt als aangesloten school of niet- aangesloten school
een apart abonnement op het magazine nemen. Voor de 2 nummers betaalt u
bij een abonnement slechts € 2,10 De school kan alle ouders (of een selecte
groep ouders) het magazine cadeau doen. De minimale afname per school is
10 abonnementen (€ 21).
Meer informatie en bestellen
Mail naar info@ouders.net onder vermelding van school, adres en aantal
gewenste exemplaren.
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ONLINE MAGAZINE THUIS & SCHOOL
Alle aangesloten scholen ontvangen 6x per jaar het online
magazine Thuis&School in hun mailbox. In Thuis&School leest u
inspirerende en informatieve artikelen, leuke weetjes en columns,
krijgt u handige tips en adviezen, ziet u leuke filmpjes en kunt u
meedoen met polls en win-acties rondom opvoeding en onderwijs.

Voor alle ouders van uw school
Als extra service voor uw ouders stuurt u de link naar het magazine gemakkelijk
door aan uw ouders. U kunt de link naar het magazine ook op uw website of in
uw nieuwsbrief plaatsen. Gelijk een mooi visitekaartje/promotie van uw
oudervriendelijke school naar de (toekomstige) ouders.
De link naar de laatste editie van het magazine kunt u gemakkelijk terugvinden
op onze website: http://www.ouders.net/school/magazine/onlinemagazine/

Heeft u vragen, suggesties voor het magazine of wilt u graag
reageren op de inhoud? Mail naar communicatie@ouders.net.
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Raad & Daad E- nieuws
Voor Medezeggenschapsraden en Ouderraden is er

6 x per jaar de

inmiddels vertrouwde Raad & Daad nieuwsbrief. Met actuele zaken
eenvoudig uitgelegd die van belang kunnen zijn voor
Medezeggenschapsraden en Ouderraden.
Het is een steun in de rug voor de mensen die heel veel vrijwilligerswerk
besteden aan de medezeggenschap en daardoor ook het goed laten draaien
van de school. Bij de beste scholen is vaak sprake van een optimale
samenwerking tussen bestuur directie én MR.
Zit u met een MR of OR vraag of kwestie. Meld het ons via de mail of telefoon en
wij behandelen het in E- nieuws.
U kunt Raad&Daad E- nieuws als aangesloten school op meerdere
emailadressen ontvangen.

Heeft u een toevoeging, adviesvraag, suggestie of een wijziging
van een mailadres, mail ons dan via info@ouders.net
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Aansluiting bij
OUDERS VAN WAARDE

Sluit u als school aan en werk samen met ons aan een waardevolle
samenwerking tussen school en thuis in het belang van de kinderen.
Scholen die zich aansluiten bij OUDERS VAN WAARDE betalen vanuit een solidariteitsprincipe - een contributie afhankelijk van de
grootte van de school volgens deze staffel:
Scholen PO kleiner dan 100 leerlingen

€ 100 per jaar.
Scholen PO kleiner dan 150 leerlingen

€ 150 per jaar.
Scholen PO kleiner dan 200 leerlingen

€ 200 per jaar.
Scholen PO groter dan 200 leerlingen

€ 250 per jaar.
U ontvangt na aansluiting een welkomstpakket inclusief een raamsticker om
aan uw ouders te laten weten dat uw school zich inzet voor waardevolle
ouderbetrokkenheid!

KLIK HIER OM UW SCHOOL AAN TE SLUITEN

Informatiepakket schoolaansluiting OUDERS VAN WAARDE 

24

Samen met u zetten we ons in voor een goede
samenwerking tussen school en thuis
in het belang van het kind!

Voorgeschiedenis OUDERS VAN WAARDE
Door een statutenwijziging is in april 2014 de ouderorganisatie OUDERS & COO
omgezet in OUDERS VAN WAARDE.
OUDERS & COO stond jarenlang bekend als dé ouderorganisatie voor het
christelijk onderwijs. OUDERS VAN WAARDE zette alle diensten en services
voort en zet zich naast christelijke- en oecumenische- ook in voor katholieke
scholen.
Voor vragen of meer informatie kunt u bij ons terecht via:
T: 0343 513 434 (op werkdagen tussen 08:30u en 12:30u)
E: info@ouders.net
W: www.ouders.net.
Postadres: Postbus 125, 3970 AC, Driebergen
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