
Korte terugblik op de thema-avond “Gebruik laptops in het onderwijs”. 

Op woensdag 27 maart 2019 heeft de ouderraad een thema-avond georganiseerd over onderwijs & 

technologie. De avond werd verzorgd door twee professionals die jarenlange ervaring hebben in het 

begeleiden van scholen. Ondanks het geringe aantal bezoekers was de avond geslaagd.   

Via school zijn de ouders op drie verschillende manieren benaderd. Helaas zijn er toch maar 

ongeveer 30 ouders gekomen. Een soortgelijke thema-avond op andere locaties wordt wel heel goed 

bezocht; dit zegt iets over de betrokkenheid van de ouders van de kinderen van HLW. De ouderraad 

probeert tweemaal per jaar een, voor u, interessante thema-avond te organiseren.  

Deze lage opkomst werkt voor de ouderraad demotiverend, maar we blijven enthousiast en 

vasthoudend want we geloven in dit soort thema-avonden en we zijn ervan overtuigd dat het in het 

belang is van onze kinderen.  

Om deze reden willen we in november 2019 een thema-avond organiseren over het belang van 

ouderbetrokkenheid bij de school van uw kind. Voor uw informatie staat hier onder een overzicht 

van de thema’s die we afgelopen twee jaar hebben behandeld: 

 Mediawijsheid,  

 Het Puberbrein,  

 Leer Leren en,  

 Gebruik laptops in het onderwijs.   

Met het organiseren van deze thema-avonden probeert de ouderraad dus de ouderbetrokkenheid te 

stimuleren. De betrokkenheid van u als ouder is een bepalende factor in het leerproces en bestaat al 

heel lang in het onderwijs. Kinderen brengen, op thuis na, de meeste tijd door op school. Opvoeden 

en onderwijs moet daarom samengaan. Goede contacten tussen school, ouders en leerlingen werken 

door in de leerprestaties van onze kinderen en kwaliteit van de school.  

Hieronder in het kort nog even de taken van de ouderraad 

Ouders in de ouderraad houden zich meestal bezig met het organiseren van leuke activiteiten, maar 

soms ook met beleidszaken die vooral voor ouders en leerlingen belangrijk zijn.  Via de 

medezeggenschapsraad kunnen ouders meepraten over het beleid op school. De ouderraad 

vergadert ongeveer zes keer per jaar. De vergaderingen zijn openbaar, dat wil zeggen dat iedereen 

erbij aanwezig mag zijn. Soms worden er vertrouwelijke zaken besproken over bijvoorbeeld personen 

of gevoelige informatie uit de medezeggenschapsraad.   

Een ouderraad zal altijd proberen de belangen van de leerlingen zo goed mogelijk te behartigen 

door:  

- Mee te denken over het te volgen beleid van de school 

- Gevraagd en ongevraagd de school te adviseren 

- Onderzoek onder ouders te organiseren over bepaalde onderwerpen 

- Het stimuleren van activiteiten die bijdragen aan een goed schoolklimaat 

- Feedback te geven aan de school over de dagelijkse gang van zaken 

Contact en meer informatie over de OR 

Wilt u meer weten over de Ouderraad van het HLW; heeft u een vraag/idee voor de OR, wilt u zich 

aanmelden of een vergadering bijwonen of heeft u interesse om mee te doen aan een responsgroep 

van de ouderraad? Neem dan contact op met de voorzitter H.sahmi@upcmail.nl of mobiel/watsapp. 

0621243768. 

mailto:H.sahmi@upcmail.nl

