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Missie en visie ouderraad  
 

Missie: 

De ouderraad (OR) is een verbindende schakel tussen ouders en de school in het belang van de 
leerlingen en zet zich hier actief voor in. De OR wil bijdragen aan een goede ontwikkeling van 
Sancta Maria-leerlingen op het gebied van persoonlijke ontwikkeling, maatschappelijke 
bewustwording en kennis. 

 

Visie: 

De OR is een onmisbare partner voor de schoolleiding, docenten, leerlingen en ouders van Sancta 
Maria. De betrokkenheid van ouders draagt bij aan de kwaliteit van de school en zorgt voor 
wederzijds begrip tussen ouders en school. 

 

Doelstellingen Ouderraad  

 Bijdragen aan de kwaliteit van onderwijs en leefbaarheid van de school 
De OR onderschrijft het belang van een gezond en veilig schoolklimaat en de kwaliteit van 
het onderwijs. Dit doet de OR door o.a. regelmatig van gedachten te wisselen met de school 
en schoolleiding over de algemene gang van zaken en over de ontwikkelingen binnen het 
onderwijs.  

 Behartigen van belangen van de ouders en daarmee die van leerlingen.  
De OR is een verbindende schakel tussen ouders en school. De OR ontvangt signalen van 
ouders en informeert de school over wat er leeft onder de ouders en leerlingen. Daarnaast 
fungeert de OR als vraagbaak voor ouders  

 Medezeggenschapsraad afvaardiging  
Drie leden van de OR hebben zitting in de MedezeggenschapsRaad (MR) van school. De MR 
consulteert de OR over zaken die ouders aangaan zoals de kwaliteit van onderwijs, 
onderwijsmiddelen en de facilitaire onderwijskundige zaken. Daarnaast kan de OR ook 
ongevraagd adviseren aan de MR, met name, over zaken die ouders in het bijzonder 
aangaan. Het is van belang de verantwoordelijkheden van de MR en OR helder te houden 
zodat de verhoudingen zuiver blijven. 

 Organiseren van buitenschoolse activiteiten 
De OR organiseert voor ouders en leerlingen van Sancta Maria buitenschoolse activiteiten 
die bijdragen aan de ontwikkeling van leerlingen of de begeleiding daarvan door hun 
ouders, bijvoorbeeld motivatietraject, speeddate en lezingen voor ouders (zoals Sancta-
oudercafé).  

 Goede communicatie tussen school en ouders 
De OR fungeert als klankbord voor de schoolleiding om bijvoorbeeld voorgenomen beleid te 
toetsen en om de kwaliteit van de ingezette koers te monitoren. De school is gebaat bij een 
OR die goed functioneert en het vertrouwen van alle betrokkenen geniet. De OR wil dit 
realiseren door open verhoudingen, goede communicatie en onderling overleg en 
samenwerking. Zie ook voorstel nieuwe overlegstructuur voor contact school en ouders. 
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Werkwijze 
 
 
Om de ouders bij het onderwijs te betrekken wil de OR samen met de school ervoor zorgdragen dat ouders 
een constructieve bijdrage kunnen leveren aan het onderwijs en de begeleiding. Bijvoorbeeld door het 
geven van constructieve feedback op thema’s en het geven van voorlichting c.q. colleges kunnen zij 
bijdragen aan de ontwikkeling van de school. Dit is een continu proces in ontwikkeling. 
 
Om eerdergenoemde doelstellingen zo goed mogelijk te kunnen realiseren, is het voor de OR van belang om 
het contact met zowel de schoolleiding als met de ouders, de achterban, te blijven borgen. 
 
Contact met de schoolleiding 

 Eens per twee maanden vindt er overleg plaats tussen (een afvaardiging van) de schoolleiding en 
leden van de OR. 

 Eens per jaar nodigt de OR de rector-bestuurder uit om een OR vergadering bij te wonen. 
 
De OR en de school hebben de intentie om ‘rondetafelbijeenkomsten’ te organiseren, waarbij de 
schoolleiding ouders informeert, consulteert en vragen van ouders beantwoordt. Daarnaast wil de OR 
themabijeenkomsten organiseren over onderwerpen die onder ouders leven. Het is de ambitie van school 
om deze overlegstructuur voor beide kanten opbrengstgericht te organiseren. Op de site of via nieuwsbrief 
nodigt de OR, ouders uit om ideeën aan te dragen. 
 
Contact met de ouders: 
Het contact met de achterban is cruciaal. Dit kan o.a. bereikt worden door: 

 Eén keer per trimester een nieuwsbrief van de OR of een vaste plek in de bestaande nieuwsbrief. 

 Aanwezig bij start schooljaar/ intro door OR bij alle openingspraatjes van de school 

 Aparte sub pagina op de website van school over de OR met daarin verwerkt de doelstellingen en 
activiteiten van de OR, hoe de OR bereikt kan worden, een kort stukje over ouders in de OR en een 
‘digitale ideeën bus’. 

 Een vast persoon in de OR voor communicatie. 

 
 

 
 


