
De ouders 
 

Het belang van de betrokkenheid van ouders 
 
Vanuit de protestants christelijke grondslag van de school wordt de betrokkenheid van 
ouders bij de dagelijkse gang van zaken gevraagd. Zoals verbeeld in ons logo zijn ouders een 
onmisbaar stukje van de totale puzzel. Concreet wordt van de ouders verwacht dat zij hun 
verantwoordelijkheden als ouders in acht nemen, ook met betrekking tot 
schoolaangelegenheden. 
 
 
Informatievoorziening 
 
Als eerste informatievoorziening aan ouders over het onderwijs en de school dient het 
aanmeldingsgesprek met de directeur. De groepsleerkracht fungeert daarna als eerste bron 
van informatievoorziening. Ouders of de desbetreffende groepsleerkracht kunnen 
desgewenst onderling afspraken maken. Ook kan er een huisbezoek plaatsvinden door de 
leerkracht waarbij eventuele vragen aan de orde kunnen worden gesteld. 
In de derde schoolweek van het schooljaar wordt in elke lokaalgroep een informatieavond 
gehouden door de groepsleerkracht(en), die informatie geeft over de specifieke leerstof van 
dat schooljaar en afspraken met ouders/verzorgers maakt over de dagelijkse gang van zaken 
in en om het lokaal.  
In de eerste schoolweken en in maart worden ouders uitgenodigd voor een ‘vertel-het-mij-
gesprek.’ Tijdens dit gesprek vertellen ouders aan de leerkracht wat van belang is om van 
hun kind te weten. De leerkracht krijg ook altijd informatie door van de vorige leerkracht. De 
overdracht van de vorige leerkracht en het gesprek met ouders geven de leerkracht 
informatie om direct op een goede manier met de leerling te kunnen werken. 
Na elk rapport (3 in totaal) worden er rapport- bespreekavonden gehouden om over de 
vorderingen van de leerling te spreken. Het is altijd mogelijk om tussentijds een gesprek aan 
te vragen bij de leerkracht. Ook kan het voorkomen dat de leerkracht een extra gesprek met 
ouders wil organiseren of dat de ouders hiervoor initiatief nemen. 
 
Eén keer per jaar wordt er door de gehele school gewerkt aan een bepaald thema. Dit wordt 
de projectweek genoemd. Ouders en familie worden afzonderlijk uitgenodigd om de 
kijkavond bij te wonen. De mogelijkheid bestaat dan om de activiteiten en het werk van de 
leerlingen te bezichtigen.  
Gedurende het schooljaar plaatsen de leerkrachten regelmatig nieuws over hun groep op de 
website. 
 
In school staat (in het kamertje naast de keuken) een informatiekast voor ouders met 
informatie en folders over allerlei zaken/organisaties, die hulp, advies of ondersteuning  
kunnen bieden bij vragen over opvoeding e.d. In deze kast liggen ook formulieren om extra 
vakantieverlof aan te vragen, aanmeldingsformulieren voor de T.S.O. en ligt er informatie 
van de Medezeggenschapsraad. U kunt hier terecht als het schoolgebouw open is. 
 



In het najaar wordt door de Ouderraad en de Medezeggenschapsraad een jaarvergadering 
georganiseerd. Beide raden leggen hierbij verantwoording af aan de ouders van het 
gevoerde beleid.  
 
Met ingang van september 2017 communiceert school met ouders via Social Schools. Dit is 
een app waarmee leerkrachten de ouders eenvoudig kunnen informeren over de dagelijkse 
gang van zaken in de klas. Ook de algemene schoolinformatie zal via deze app gaan 
verlopen. Ons doel hierbij is het verhogen van de ouderbetrokkenheid bij het leerstofaanbod 
en het reilen en zeilen in de klas. 
 
De Ouderraad (OR) 
 
Samenstelling  
De OR wordt samengesteld via verkiezingen onder alle ouders van de leerlingen. De OR heeft 
een voorzitter, een secretaris en een penningmeester en vier leden. De OR wordt 
geadviseerd door tenminste één personeelslid van de school en een bestuurslid. 

 
De verkiezing  
Verkiezing van de ouderraadsleden gebeurt op de jaarvergadering van de OR, volgens het 
reglement van de OR. De OR houdt in het begin van het cursusjaar samen met de MR een 
vergadering, waarbij alle ouders worden uitgenodigd. In die vergadering wordt, naast de 
verkiezing van nieuwe leden, verantwoording afgelegd van de activiteiten van het 
voorafgaande jaar.  
 
Doelstelling, taken en functies  
De doelstelling, samenstelling, werkzaamheden en bevoegdheden van de OR zijn vastgelegd 
in het reglement van de OR. De OR verleent hulp bij het organiseren van het 
Sinterklaasfeest, het Kerstfeest, de avondvierdaagse, de sportdag en bij allerlei andere 
activiteiten binnen de school. Daarnaast tracht de OR financiële middelen te verwerven voor 
het meefinancieren van activiteiten, zoals het Sinterklaasfeest, Kerstfeest, sportdag en 
culturele vorming. De OR probeert de belangstelling van de ouders voor de school en het 
daar gegeven onderwijs te bevorderen. De OR stelt zich ten doel om samenwerking tussen 
bestuur, medezeggenschapsraad, ouders en school te bevorderen. 
 
De leden  

Mevr. M. Kuijer   
personeelslid  

 
tel. school:  0172 408510 

Mevr. A. Frishert 
voorzitter 

0172 408161 

Mevr. B. Oudshoorn 
penningmeester en secretaris 

 
 0172 407792 

Mevr. C.M. Veenboer – Alblas  0172-407004 

Mevr. E. Boer                                                  0172 407109 

Mevr. S. de Wijn  06-24413975 

Mevr. A. van Leeuwen  0348-691337 

Mevr. H. van Oosterom  0172-408153 

 



Correspondentie via postvakje OR in de teamkamer, via adres secretaris of via  
e-mail or.demeent@spco.nl  
 
 
 
 
Ouderbijdrage 
 
Bij de aanmelding van uw zoon/dochter, als leerling van PCB “De Meent” wordt u verteld dat 
we voor een aantal schoolactiviteiten vanuit het Ministerie voor Onderwijs en 
Wetenschappen geen financiële vergoeding ontvangen.  
Het gaat hierbij om kosten van bv. Sinterklaasfeest, Kerstfeest, andere feesten maar ook bv. 
de schoolreis. Dit zijn toch schoolactiviteiten die wij graag door willen laten gaan.  
Daarom wordt u bij aanmelding gevraagd u bereid te verklaren omtrent het betalen van een 
(vrijwillige) ouderbijdrage per leerling per schooljaar.  
 
De ouderbijdrage wordt jaarlijks vastgesteld en via onze Nieuwsbrief bekend gemaakt. Het 
bedrag wordt vastgesteld aan de hand van een opgestelde begroting. Voor schooljaar 
2018/2019 is dit € 42,50. Dit is inclusief het schoolreisje. 
 
 

De Medezeggenschapsraad (MR) 
 
De samenstelling  
De MR bestaat uit ouders en personeelsleden, een zogeheten oudergeleding en 
personeelsgeleding. De raad heeft een voorzitter en een secretaris. De MR werkt 
volgens het reglement, zoals dat, na gezamenlijk overleg tussen bevoegd gezag en MR, door 
het schoolbestuur is vastgesteld. 
 
De verkiezing  
Verkiezing van de oudergeleding van de MR vindt plaats op de gezamenlijke jaarvergadering 
van de OR en de MR. De personeelsgeleding wordt uit en door het personeel gekozen. Beide 
procedures verlopen volgens het reglement van de MR.  
Zo nodig kan er tussentijds een schriftelijke verkiezing onder de ouders voor de 
oudergeleding van de MR worden gehouden.  
 
Taken en functies  
De MR heeft tot taak om mee te denken met het bestuur en de besluiten die het neemt te 
toetsen. Tevens is de MR medeverantwoordelijk voor het welzijn van de leerlingen en het 
team en voor de kwaliteit van het onderwijs.  
De MR stelt zich ten doel om openheid binnen de school te stimuleren, waardoor ideeën die 
naar voren gebracht worden door ouders of personeel een goede ingang kunnen hebben in 
de school.  
In de gezamenlijke jaarvergadering van OR en MR presenteert de MR het jaarverslag. 
Gedurende het schooljaar doet de MR regelmatig verslag in de Nieuwsbrief. 
 
De leden  

mailto:or.demeent@spco.nl


Oudergeleding in de 
Medezeggenschapsraad 

 

Dhr. T. Nagel 
 

Amstelkade 19,            3652 MD Woerdense 
Verlaat 

06-12730875 

Dhr. J. Boogaard 
Secretaris 

Nachtegaalspad 15,      3652 LM Woerdense 
Verlaat 

06-53244150 

Personeelsgeleding in de 
Medezeggenschapsraad 

 

Dhr. J. Kalshoven 
Voorzitter 

 
tel. school:  0172 408510 

Mevr. E. Okker  
tel. school:  0172 408510 

 
Correspondentie via het postvakje van de MR in de teamkamer, via het adres van de 
secretaris of via e-mail: mr.demeent@spco.nl  
 
 
Verkeersouder  
 
Sinds vorig schooljaar kennen wij een vaste verkeersouder. Hij helpt bij het uitvoeren van 
het verkeersexamen, het programma School op Seef en neemt deel aan overleg over 
verkeersveiligheid.  

Dhr. E. Veenboer  
 

Koperwiekstraat 2,     3652 LS Woerdense Verlaat 
 0172-407004 

 
 
Ondersteunende werkzaamheden van ouders 
 
Voor veel activiteiten wordt de hulp gevraagd van ouders. We denken hierbij aan hulp bij de 
kleuters, bibliotheekouders, luizenouders en crea-ouders. Zonder ouders zijn excursies en 
schoolreizen niet mogelijk. Ook bij het praktisch verkeersexamen helpen ouders.  
Wij verwachten van hen dat ze meewerken aan een goed pedagogisch klimaat in de school 
en dat ze de eigen verantwoordelijkheid van het bevoegd gezag, van de schoolleiding en van 
de medezeggenschapsraad binnen de grenzen van de bevoegdheden, die deze bezitten, 
aanvaarden en erkennen. 
 
 
Ouderhulp en verzekering 
Ouders die op school hand en spandiensten verrichten zijn WA verzekerd. Voorwaarde is dat 
hun activiteiten door de school georganiseerde activiteiten moeten zijn. 
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