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Curio praktijkschool Breda heeft medezeggenschap hoog in het vaandel staan. De mening 

van ouders is voor ons als school dan ook van groot belang. Vanuit dit principe is er al in 

2012 een ouderraad opgericht. Ouders van leerlingen hebben vanaf dit moment instem-

mings- en adviesrecht op bepaalde onderwerpen. 

De ouderraad bestaat op dit moment uit drie leden, van wie de zoon/dochter les volgt bij 

Curio praktijkschool Breda. Samen vertegenwoordigen zij de ouders van alle leerlingen van 

Curio praktijkschool Breda. 

Wat doet de ouderraad? 

De ouderraad behartigt de belangen van alle ouders van de leerlingen van Curio praktijk-

school Breda. De ouderraad heeft bijvoorbeeld instemmingsrecht bij de onderwijskundige 

doelstelling van de school, het schoolplan en de hoogte en bestemming van de vrijwillige 

ouderbijdrage. Adviesrecht heeft de raad op het financieel beleid, de vakantieregeling, de 

kwaliteitszorg, veiligheid en nog veel meer andere zaken. 

Het doel van de ouderraad is om als deel van de onderdeelraad er voor te zorgen dat er 

goed onderwijs geleverd wordt, met de best mogelijke omstandigheden voor de leerlingen. 

Onze speerpunten voor 2021 – 2022 bepalen we samen. 

Tijdsinvestering 

De ouderraad van Curio praktijkschool Breda komt ongeveer 6 keer per jaar bij elkaar op 

donderdag van 18:30 uur tot 20:00 uur. Natuurlijk is er leeswerk aan verbonden, maar de 

tijdsinvestering is te overzien. Wat levert het op? U bent betrokken bij de opleiding van uw 

zoon of dochter én u levert een actieve bijdrage aan het goed functioneren van Curio 

praktijkschool Breda. 

Continuïteit 

Ieder twee jaar treden leden af volgens een schema van aan- en aftreden. Nieuwe leden zijn 

voor de continuïteit van belang. Lijkt de ouderraad u iets: een vergadering bijwonen kan 

altijd, deze zijn openbaar. 

Heeft u interesse? 

Wij horen het graag via de mentor van uw kind. U mag ook mailen naar de contactpersoon, 

binnen school, voor de ouderraad: Dhr. Ben Sprangers, b.sprangers2@curio.nl 
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