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De oudervereniging

Ouderparticipatie 
• Andere vorm van ouderparticipatie: klankbordavonden
 • Een andere manier om als ouder met de school te  
    communiceren
 • De teamleiders ontvangen de ouders van leerlingen  
    uit hun team om lopende zaken te bespreken
• In de Medezeggenschapsraad (MR) zijn de docenten, 
   onderwijsondersteunend personeel, ouders en leerlingen  
   vertegenwoordigd, zoals in de wet is voorgeschreven. 

Centrale Medezeggenschapsraad
Het Hooghuis kent een Centrale Medezeggenschapsraad 
(CMR). Namens de locatie TBL hebben drie personeels-
leden zitting in de CMR en kunnen drie leden namens de 
ouders en leerlingen zitting nemen. 

Deel Medezeggenschapsraad
Naast de CMR heeft iedere locatie een Deel Medezeggen-
schapsraad (DMR). De DMR heeft 12 leden: zes leden 
namens het personeel, drie leden namens de ouders en 
drie leden namens de leerlingen. 

In de DMR worden zaken besproken als
• Begroting
• Onderwijsconcepten
• Toekomstplannen (digitalisering, BYOD)
• Beoordelingsbeleid leerkrachten
• Overgangsnormen
• Schoolresultaten (examens, enquetes)
• Herpositionering (i.c.m. Mondriaan)
• Ontwikkeling stadscentrum (i.c.m. TBL)

De DMR heeft ook instemmingsrecht

Titus Brandsmalyceum

locatie van Het Hooghuis

Molenstraat 30, 5341 GD Oss

Onze website is www.hethooghuis.nl/tbl

Twitter: tbl_oss

Facebook: https://goo.gl/FBXsci

of via de website van school.



Ouderparticipatie: de oudervereniging  
• Belangrijke schakel tussen ouders en school 
• Iedere ouder is automatisch lid van de oudervereniging

De Oudervereniging 
• Verbindende factor tussen ouders en school
• Maandelijks overleg met de schoolleiding 
• Behandelen vragen van ouders en hun kinderen over   
   meer algemene zaken 
• Klankbord voor schoolleiding 

Wat doet de Oudervereniging? 
• Uitbrengen van het examen jaarboek
• Samenstellen en uitgeven van de 
   digitale nieuwsbrief voor ouders/  
   verzorgers, Rondje+, 
   uitgave 4-5 keer per jaar 
• Organiseren van thema-avonden 

Het bestuur 
• Het bestuur bestaat uit een groep van circa 
   10 enthousiaste ouders
• De bestuursleden hebben bij voorkeur leerlingen in 
   verschillende jaargangen
• Daarom zoeken wij ieder jaar nieuwe leden onder de 
   ‘brugklassers’
• Belangstelling om mee te praten? Woon eens een 
   vergadering bij en beslis of u mee wilt blijven praten

Thema-avond: 
omgaan met alcohol (drinken maakt dom) 

• Geef als ouder het 
   goede voorbeeld 
• Leef matig alcohol-
   gebruik voor
• Koop geen alcohol voor    
   uw kind, ook niet 
   proeven voor je 16e
• Praat over alcoholgebruik en stel regels
• Handhaaf die regels consequent en zet er een 
   uitvoerbare straf op bij overtreding 

Thema-avond: 
Micha de Winter: autoritatieve opvoeding 

• “Opvoeden is altijd normatief. 
   Dat heeft een nare betekenis   
   gekregen, in de zin van fatsoen. 
   Ik probeer daar een andere 
   draai aan te geven.”
• Opvoeden gaat in een bepaalde 
   richting
• Wat zou die richting kunnen zijn? 
• Wat hebben we nodig in deze tijd? 
• Waar zijn we het over eens? 
• De oplossing heb ik gevonden in het begrip democra-
   tie, niet als politiek begrip, maar als een manier waarop 
   mensen met elkaar omgaan in een open en vrije 
   samenleving 
• Mensen verschillen van elkaar, maar ik zoek naar 
   overeenkomsten. Die heb je nodig om iets te kunnen 
   zeggen over opvoeding. Ik zoek naar een gedeeld idee

 

Thema-avond: omgaan met geld 
• Financieel opvoeden, hoe doe je dat?
• Omgaan met reclame
• Zak- en kleedgeld
• Uitkomen met je geld
• Lenen en sparen
• Klusjes in huis
• Bijbaantjes
• Bankzaken

Thema-avond: huiswerk 
• Hoe help je je kind met 
huiswerk maken?
• Hoe kan de school 
   hierin helpen?
• Waarom is er huiswerk?
• Geven we het goede 
   huiswerk? 

Wij praten als ouders onder andere over: 
• Belasting toetsweken 
• Ouderportal 
• Huiswerkklas 
• Bijlespool 
• Hoogbegaafdheid
• Masterclasses
• Zware schooltassen brugklassen
• Overgang expeditie naar derde klas
• Recht doen aan verscheidenheid
• Alcohol en roken op school 
• Gezond eten in Binnenhof
• Centrumplannen 
• Lesverzuim 
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