
Ouderraad prinsentuin van cooth



Doel en visie ouderraad
• De ouderraad van Curio prinsentuin van cooth is een enthousiaste en 

betrokken groep ouders die meepraat, meedenkt en meebeslist over 
hoe de school functioneert en haar beleid uitvoert. 

• Ons doel is om bij te dragen aan het verder optimaliseren van de 
samenwerking, communicatie en de betrokkenheid tussen school, 
ouders/verzorgers en leerlingen.

• Wanneer ouders/verzorgers en school onderling meer betrokken zijn en 
samenwerken, kunnen we zorgen voor een veilig en vertrouwd 
schoolklimaat. Voor een leerzame, werkzame en plezierige school.

• Waar leerlingen, onze kinderen op een plezierige en uitdagende manier 
hun talent kunnen ontdekken. De wereld kunnen ontdekken.
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Wij zien als ouderraad prinsentuin van cooth:
• Een prachtige school met een prettige sfeer.
• Een betrokken en enthousiast team aan medewerkers die het beste uit de leerlingen willen halen.
• Gedrevenheid om in de breedte te blijven werken aan betere kwaliteit.
• Positieve, geïnteresseerde en open houding naar leerlingen, ouders en collega’s.
• Transparante en constructieve samenwerking met de onderwijsmanagers.

Maar ook:
• Veel zorgen over de kwaliteit van het onderwijs. Bezuinigingen. Stageplaatsen. 

Onderwijsachterstanden. 
• Hoge werkdruk en veel regeltjes waaraan voldaan moet worden.
• Veranderende maatschappij en uitdagingen (bijvoorbeeld social media, armoede).
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Wat zien wij als ouderraad?



• De ouderraad vergadert gemiddeld acht keer per jaar in een 
informele sfeer met de onderwijsmanagers. 

• De onderwijsmanagers informeren de ouderraad over 
onderwijskundige en beleidsmatige ontwikkelingen.

• Ook maatschappelijke thema’s en de koers van Curio vmbo 
worden besproken. 

• De ouderraad heeft hierin veelal instemmings- en 
adviesrecht. 

• Faciliteiten vastgelegd in Reglement Ouderraden Curio 
vmbo scholen.

4

Informeel en constructief overleg



Instemming verlenen we onder andere over:

• Schoolreglement 
• Schoolveiligheidsplan 
• Ontruimingsplan 
• Anti-pestprotocol 
• Kosten schoolboeken en –materialen
• Inzet Leerweg Ondersteunende Middelen (LWOO)

Advies geven we bijvoorbeeld over:

• Schoolplan (lange termijn visie) 
• Schoolgids 
• Vakantieregeling 
• Lessentabel 
• Hoogte en bestemming vrijwillige financiële bijdrage
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Instemming en advies



Actuele thema’s
Als Ouderraad bespreken we ook actuele maatschappelijke thema’s en ontwikkelingen:

• Monitoring besteding NPO-gelden (Nationaal Plan Onderwijs) t.b.v. cognitieve en sociaal-
emotionele interventies 

• Analyse onderzoeken leerling- en oudertevredenheid en schoolveiligheid
• Digitalisering onderwijs; Bring-your-own-Device
• Onderzoek van de mentale toestand/weerbaarheid van de leerlingen
• Omgaan met social media
• Nieuwe onderwijsmethodieken: Z!O, nieuwe leerweg

Meer weten? 
Lees het Jaarverslag van de Ouderraad 2020-2021.

Te vinden op de website: 
https://www.curio.nl/locaties/prinsentuin-van-cooth/ouderraad/
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https://www.curio.nl/locaties/prinsentuin-van-cooth/ouderraad/


Ouderraad zoekt nieuwe ouders!
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Geïnteresseerd? Meer weten?
• Wil je ook betrokken zijn en een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van de school 

waarop onze kinderen zitten? Meld je dan aan! 

• Weet je nog niet zeker of de ouderraad iets voor je is? Of wil je meer informatie?                       
Woon dan geheel vrijblijvend één van de vergaderingen van de ouderraad bij.

• Aanmelden als lid of voor het bijwonen van een vergadering kan door een mail te sturen 
naar: ouderraadprinsentuinvancooth@gmail.com

• Je kunt ons ook mailen met vragen over zaken die ouders en leerlingen aangaan. Graag 
zelfs.

• Meer informatie over de ouderraad van Curio prinsentuin van cooth kun je vinden op: 
https://www.curio.nl/locaties/prinsentuin-van-cooth/ouderraad/
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Vragen? Opmerkingen?
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