De Ouderklankbordgroep: een mooie gelegenheid
om uw kind te vertegenwoordigen!
Nieuw schooljaar, frisse start!

Blog Valerie en Cintia, enthousiaste
deelnemers Ouderklankbordgroep

Het nieuwe schooljaar is al weer een
paar weken oud! Voor de nieuwe
brugklassers zijn de eerste weken
extra spannend: zoveel nieuwe dingen
te leren en te beleven!
Het is een bijzondere periode door alle
covid19-maatregelen. De afgelopen
periode was het onderwijs
voornamelijk online. Een ervaring die
ouders en leerlingen niet gauw zullen
vergeten.
Sommige leerlingen vonden het een
prettige manier van les krijgen,
anderen misten het directe onderwijs
en velen misten het contact met hun
klasgenoten. De dagelijkse fietsroute
naar school maakte plaats voor de
lange zit achter het bureau thuis.
De docenten schakelden in een rap
tempo over naar online onderwijs. Een
geweldige prestatie en een ervaring
om van te leren voor de toekomst.
Hoe dan ook: de impact op het
onderwijs, de leerlingen en hun ouders
is ongekend. Hoe heeft u als
ouder/verzorger de afgelopen
schoolperiode ervaren? Had u vragen
of zorgen? Of misschien wel goede
ideeën hierover? Werd u goed
geïnformeerd door de schoolleiding?
En hoe gaat het nu, op dit moment?
In de Ouderklankbordgroep van het
Cambium College kunt u actief
meepraten over het schoolbeleid,
bijvoorbeeld over het onderwijs
tijdens de coronacrisis. Wij nodigen u
van harte uit om mee te doen!

Valerie en Cintia

Naar de middelbare school: een grote verandering!
Wanneer uw kind naar de brugklas gaat, verandert er veel.
Niet alleen voor uw kind, maar ook voor u! Het contact met
de school is anders dan bij de basisschool. Ouders ervaren
vaak meer afstand tot de nieuwe school: een grotere
organisatie, veel docenten, veel leerlingen. Veel nieuwe
dingen komen op de kersverse leerlingen en hun ouders af.

Ouderbetrokkenheid belangrijk
Als ouder/verzorger wilt u natuurlijk zo goed mogelijk
betrokken worden bij de school waar uw kind de komende
jaren naartoe gaat. Het Cambium College informeert ouders
bijvoorbeeld via de Nieuwsbrief en er zijn regelmatig
10-minuten gesprekken met de mentor of vakdocenten.

Vertegenwoordig uw kind in de
Ouderklankbordgroep!
Wilt u op een actieve manier meedenken en snel op de
hoogte zijn van allerlei ontwikkelingen? Bij het Cambium
College kan dit in de Ouderklankbordgroepen. Elke afdeling
(TL, Havo en VWO) heeft een eigen Ouderklankbordgroep.
De Ouderklankbordgroepen zijn informeel van karakter en
vinden drie keer per jaar plaats.

Onderwerpen Ouderklankbordgroep
De school wil graag van ouders/verzorgers van haar leerlingen
horen op welke punten zij zich in het belang van
de leerlingen kan verbeteren. Tijdens de bijeenkomsten
informeert de schoolleiding de ouders over de gang van zaken
rondom het schoolbeleid. Ouders krijgen de gelegenheid
hierover feedback te geven.
Onderwerpen zijn bijvoorbeeld: de onderwijskwaliteit, de
schoolresultaten, tevredenheidsenquêtes,
onderwijsontwikkelingen, een rookvrije schoolomgeving en
verkeersveiligheid. Maar ook praktische aandachtspunten, zoals
hoe ervaren de leerlingen het onderwijs tijdens de coronacrisis,
hoe is de ctw-periode (de periodieke toetsweek) verlopen, zijn
er genoeg studieplekken.

Deel uw ervaringen met de school!
Als ouder kunt u uw vragen en ervaringen delen in de
Ouderklankbordgroep. U kunt meepraten over de kwaliteit
van de school en het schoolklimaat. De schoolleiding hecht
veel waarde aan uw feedback. De bijeenkomsten vinden plaats
in een prettige sfeer en -momenteel- met gepaste
coronamaatregelen.

Doet u ook mee? U bent van harte welkom!
De eerstkomende bijeenkomst staat gepland voor 24
november. Heeft u belangstelling om mee te doen? Komt u dan
gerust vrijblijvend een keer meedoen. Wij doen een extra
oproep aan de ouders van TL-leerlingen om deel te nemen.
Doordat er een aantal leerlingen geslaagd is, is versterking van
de TL-Ouderklankbordgroep extra welkom!

5 redenen om je aan te sluiten bij de klankbordgroep:
1. Je mag meewerken aan de groei van de school van
jouw kind, hoe mooi is dat?
2. Je helpt de school enorm met jouw input.
3. Je staat dichter bij het beleid van de school.
4. Je mag vrijblijvend adviseren, eigen initiatief is
welkom!
5. De tijdsbesteding op jaarbasis is maar ongeveer 10
uren, dus waarom ook niet!

Ouder Valerie van Oord draait al een flink aantal
jaren enthousiast mee en zegt hierover:

“Dit jaar is het zevende en vermoedelijk laatste
jaar dat ik aanschuif. De bijeenkomsten spreken
me erg aan. In een ontspannen setting krijg je een
kijkje in de keuken, waardoor je net iets meer
informatie krijgt dan gemiddeld. Je volgt het
beleid in grote lijnen en het wordt je dan helder
waarom school bepaalde keuzes wel of niet
maakt. In de loop der jaren heb ik hierdoor
bewondering gekregen voor de school. Het is een
hele organisatie om op alle fronten succesvol te
blijven scoren.
Soms komt je kind thuis met een verhaal, waarbij
je samen vraagtekens plaatst. Natuurlijk stem je
dit in de meeste gevallen rechtstreeks af met de
mentor of vakdocent. Maar er zijn ook
onderwerpen waarover je vragen kunt stellen in
de Ouderklankbordgroep.
Het mooie is dat zowel positieve ontwikkelingen
als zorgen worden gedeeld tijdens de vergadering.
De inbreng wordt serieus genomen en
teruggekoppeld in teambesprekingen of op
bestuursniveau.
Persoonlijk vind ik het fijn dat je in een open
gesprek een en ander met elkaar kunt delen. Alle
kleine beetjes helpen om de school te laten
groeien en ontwikkelen. En als ouder kun je
bijdragen aan die kleine beetjes.
De bijeenkomsten gaan niet alleen over
onderwijskundige zaken. Het gaat ook over
dingen zoals bijvoorbeeld het verkeer rond de
school, ICT-voorzieningen, de communicatie, de
schoolinrichting, de pauzes en Somtoday. Door
ook over deze zaken te klankborden wordt de
school, en daarmee ook de leerlingen, geholpen.”

