
Ouderraad Oosterlicht Vianen 

Als ouder/verzorger streef je dezelfde doelen na als school. Je wilt weten dat je kind met plezier naar school gaat en 
dat hij zij zich goed ontwikkelt. Daarom is samenwerking tussen school en ouders/verzorgers zo belangrijk. De 
ouderraad is daarin een onmisbare schakel 

Thema-avonden 
Elk jaar organiseert de ouderraad een thema-avond. De uitnodiging hiervoor wordt via een e-mailbericht aan 
ouders/verzorgers verstuurd. 

De ouderraad 
Het is een grote stap van de basisschool naar het middelbaar onderwijs, niet alleen voor de leerling, maar ook voor de 
ouders. Kon u vroeger even de lagere school inlopen om een gesprekje met de leerkracht aan te knopen, nu komt u in 
principe alleen nog op school bij ouderavonden of als er echt iets is met uw kind. Hoe krijgt u meer inzicht in de school 
zelf, wat speelt er? Waarom worden bepaalde keuzes gemaakt? Maar ook: verbondenheid met de school van uw kind 
en kunt u als ouder misschien iets betekenen? 

Uw rol in de ouderraad 
Als u zitting neemt in de ouderraad dan zijn er 6/7 keer per jaar vergaderingen, waar zowel praktische als inhoudelijke 
onderwerpen aan de orde komen. Meedenken naar aanleiding van een vraag vanuit de school of van een ouder. Maar 
ook afspraken maken over het koffieschenken tijdens de examens, het uitdelen van bloemen tijdens de diploma-
uitreiking, het versieren de school in de weken voor kerstmis of in een groepje meedraaien om zo samen een 
themaouderavond te organiseren. Wat past bij u, hoeveel tijd heeft u? Iedereen heeft zo zijn eigen kwaliteiten. Wat 
vooral gevraagd wordt, is enthousiasme en inzet. 

 U ontmoet andere ouders met een gedeelde interesse binnen een gezellige groep. 

 U begrijpt meer van de worsteling waarin een school soms zit. 

 U kunt de dingen die uw kind(eren) meemaken plaatsen omdat u meer achtergrondinformatie heeft. 

 U loopt wat gemakkelijker door het gebouw en krijgt een ‘kijkje’ in de keuken. 

 U voelt zich verbonden als er zaken spelen in of rond de school. 

Betekent dit dat u niet kritisch meer blijft, dat u alleen maar vóór de school bent? Dat is zeker niet de bedoeling en daar 
schiet de school ook niets mee op. Constructief opbouwend meedenken geeft u de mogelijkheid om invloed te hebben 
op een grote middelbare school als het Oosterlicht College! 

Heeft u vragen, opmerkingen of heeft u interesse, mail dan gerust: ouderraad.vianen@oosterlicht.nl 

Veilige Fietsroute 
De ouderraad onderhoudt de contacten met de personen die zich opgegeven hebben voor een veilige fietsroute. 

Leden van de ouderraad Oosterlicht Vianen: 
Edwin van Basten (voorzitter) 
Dorien Enait 
Esmee Edwards   
Marjolijn Smit   
Linda van der Klij  
Charlotte Solleveld  
Marjolijn van der Wal 
Paul Noordijk 
Kelly Nijdam   
Freyja de Hartog  
Claudia Koot 
Sally van Room  
Laurien Scheffers (locatiedirecteur)   
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