
De schoolprestaties van  kinderen zijn
voor de meeste ouders en verzorgers
een bron van trots, zorgen, geluk en
soms van verdriet. Die prestaties hangen
vooral af van het kind zelf, maar de
leraren, de klas, de vrienden en
vriendinnen spelen natuurlijk ook een
grote rol. Dat geheel maakt een school
tot een dynamisch geheel waar veel
mensen een mening over hebben vanuit
hun eigen perspectief. De ouderraad
brengt het perspectief van de ouders en
hun kinderen over aan de directie, door:

We vergaderen zes keer per jaar met de directie.
Een vergadering duurt gemiddeld twee uur.   Vooraf
aan de vergadering ontvangen we de agenda,
notulen en te bespreken documenten, zoals
bijvoorbeeld een concept schoolplan. We bespreken
eventuele knelpunten, dragen onderwerpen aan en
geven advies. Daarnaast organiseren we eigen
evenementen die aansluiten op thema’s die in de
maatschappij, het onderwijs binnen het Etty Hillesum
Lyceum en/of op De Boerhaave actueel zijn. 
Ook is de ouderraad zichtbaar aanwezig op
ouderavonden, open dagen en andere relevante
gebeurtenissen.

ouders te betrekken bij de school en de schoolervaringen van
hun kind;
vanuit betrokkenheid een betrouwbare en objectieve partner
te zijn voor ouders, directie, leerlingen en docenten;
alert te blijven op de kwaliteit van het onderwijs en de sfeer
in de school.

We streven ernaar om twee ouders
(minimaal één ouder) van elk leerjaar
te hebben. We willen een afspiegeling
van de maatschappij zijn en onze
leden komen uit alle mogelijke
beroepsgroepen, zodat we elk vanuit
onze eigen professionele en
maatschappelijke ervaring een
bijdrage kunnen leveren.

Wil jij ook meedenken? Je bent welkom in een gezellige club
betrokken ouders. Samen kunnen we als ouders helpen het beste

uit de school én de schooltijd van onze kinderen te halen. 
Graag tot ziens!

Voor ideeën, vragen en opmerkingen 
mail ons via:

 

or.deboerhaave@gmail.com  
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