
OUDERADVIESRAAD  

Beste ouders,  

De OAR is een groep enthousiaste ouders die regelmatig met de directie samenkomt om gevraagd en 

ook ongevraagd advies te geven over schoolse zaken. U kunt b.v. denken aan het bespreken van het 

jaarplan, vormgeving van het onderwijs in de toekomst, onderwijsaanbod etc. Geen enkel onderwerp 

is uitgesloten.  

De bijeenkomsten kenmerken zich door een open en constructieve sfeer. De OAR vervult de rol van 

klankbordgroep. In die sfeer vraagt de directie om mee te denken met bepaalde zaken en feedback 

te geven bijvoorbeeld over een info avond. Op basis van de dialoog die daarop plaatsvindt komen er 

vaak goede ideeën naar voren om wellicht verbeteringen in te zetten.  

Als ouder in de OAR heb je altijd oog voor het algeheel belang van de leerlingen en school. 

Individuele casuïstiek wordt niet besproken, tenzij het onderwerp ook in breder verband andere 

leerlingen en/of het gebeuren in school raakt. Voor individuele aandachtspunten zijn er genoeg 

andere contactmogelijkheden voor ouders om te benutten.  

De OAR heeft in de afgelopen jaren al menig constructieve bijdrage kunnen leveren in de alsmaar 

voortdurende zoektocht om de kwaliteit van het onderwijs op school hoog te houden en ervoor te 

zorgen dat die kwaliteit ook hoog blijft. De school is een plek is waar leerlingen zich thuis voelen en 

waar het ook fijn werken is voor de mensen die het onderwijs voor onze kinderen mogelijk maken.  

De OAR streeft er altijd naar om zo breed mogelijk vertegenwoordigd te zijn. Dat betekent dat wij 

graag van elke onderwijsrichting (VMBO tot en met TVWO, en van brugklas tot en met 

eindexamenklas) ouders vertegenwoordigd willen zien.  

Op deze manier kan elk niveau en elk leerjaar gehoord worden en kan de OAR ook onze functie van 

klankbord optimaal uitvoeren.  

Qua tijdsbesteding moet u denken aan ongeveer 4 a 6 bijeenkomsten per schooljaar. Elke 

bijeenkomst duurt maximaal 1,5 uur.  

Mocht u geïnteresseerd zijn om uw steentje bij te dragen aan de AOR, dan horen wij graag van u via 

het volgende mailadres: m.hacking@charlemagnecollege.nl 

Namens de OAR,  

 

Margret Hacking 
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