
Waarom zou u, als ouder/verzorger, voor onze school kiezen? 

 

Uw kind zit op dit moment in groep acht van de basisschool. De afgelopen jaren kreeg u 

een goed beeld van de leerontwikkelingen van uw kind. U maakt nu samen de laatste 

stappen richting een beslissing over het vervolgonderwijs. Het advies van de basisschool, 

ondersteund met de uitslag van de Citotoets, geeft een bevestiging of het laatste duwtje 

tot het zetten van de juiste stap richting de toekomst voor uw kind. 

 

Dit advies geeft een niveau van vervolgopleiding aan, dat uw kind met goed gevolg zou 

moeten kunnen volgen en afsluiten met het gewenste diploma. Daarnaast komen echter 

nog lastige vragen naar voren zoals; “voor welke stad en welke locatie moeten wij nu 

kiezen?” Navraag bij leerkrachten, familie, buren en vrienden levert waarschijnlijk een 

beeld, een voorgevoel op. Toch spookt steeds door uw hoofd: “Zijn al deze gegevens 

waar, kloppen de feiten?” Misschien wel de vraag: “heb ik ook na de keuze inspraak? Hoe 

kaart ik dat dan aan? En wat gaat er met mijn aangedragen punten gebeuren?” 

 

Voor de ouders/verzorgers (verder: ouders) die hun kind naar het Charlemagne College 

begeleiden hebben wij goed nieuws! U verhuist namelijk beiden naar een nieuwe school! 

Op onze school is niet alleen het kind belangrijk, maar ook de ouders. Een voorbeeld 

hiervan is, dat u uw stem kunt laten horen via de OuderAdviesRaad (OAR), overigens de 

enige OuderAdviesRaad van Nederland! 

 

Op het Charlemagne College spreken we over de 

pedagogische driehoek LEERLINGEN, ONDERWIJS en 

OUDERS. In beeldspraak kunnen we dit zien als een 

gelijkbenige driehoek, een bijzondere driehoek met twee 

even lange zijden. Die twee zijden noemen we ook wel de 

benen, die in onze ogen de leerling ondersteunen op de 

weg naar optimale ontplooiing ofwel naar de top, daar waar 

we de leerling zien. De twee overige hoeken heten de 

basishoeken, de school (het onderwijs) en de ouders. In de 

basishoek “onderwijs” ligt een belangrijke taak voor de 

leerkrachten. Via het geven van goede lessen dragen zij bij 

aan het herkennen, erkennen en voeden van de 

ontwikkeling en zelfstandigheid van de leerlingen.  

 

Wij, de OAR, zijn een groep ouders die vanuit de basishoek “ouders”  communiceert 

richting schoolleiding, en visa versa richting u. Wij voelen het als een gedeelde 

verantwoordelijkheid om het optimale resultaat te halen uit onze kinderen. De 

schoolleiding is en blijft constant op zoek naar verbeteringen en realiseert zich dat dit 

alleen samen met de ouders kan en moet. Wij ondersteunen en adviseren de school 

daarbij daadkrachtig en opbouwend kritisch. Ons advies wordt door de schoolleiding 

gewaardeerd, omdat wij proberen onze bijdragen realistisch en toekomstgericht te 

houden en deze steeds te baseren op schoolbrede constructieve argumenten.  De OAR 

denkt mee over structuren, sturen, begeleiden en monitoren in het genoemde proces van 

de ontwikkeling van onze kinderen. 

 

U ziet, u verhuist samen. Een reden te meer om te kiezen voor het Charlemagne College! 

 

Via de website proberen we u een beeld te geven van wie we zijn en welke thema’s we 

bespreken. Tijdens de Open Dagen zijn wij ook vertegenwoordigd en laten u graag zien 

wat we doen! 

 

Wij wensen u veel wijsheid bij het maken van de juiste keuze voor uw kind en uzelf. 

 

De OAR van het Charlemagne College Landgraaf 


