
Wat is een ouderraad?

Een afvaardiging van ouders die …

➢ een belangrijke schakel in communicatie tussen school en
ouder(s)/verzorger(s) is

➢ dient als klankbordgroep voor school (vanuit ouderperspectief)

➢ de school ondersteunt bij allerlei activiteiten, zoals:
diploma uitreikingen, open dagen voor nieuwe leerlingen, opa- en oma
dagen, thema-avonden, beroepenvoorlichtingsbijeenkomsten etc.

Welkom namens de ouderraad (OR)



Vindt u het leuk om…

➢ Mee te denken met de schoolleiding?

➢ Dichter bij het onderwijs van uw kind te staan?

➢ Onderdeel te zijn van een leuk team van ouders die hier sturing aan geven?

Dan zijn wij misschien wel op zoek naar u!

❖ Meer informatie via: ouderraad@lyceumypenburg.nl

❖ Het is altijd mogelijk vrijblijvend een vergadering bij te wonen.

❖ Ook als u vragen, ideeën of suggesties voor ons heeft, graag iets wilt   
bijdragen aan school zonder in de Ouderraad deel te nemen (bv uw 
ervaringen delen in een beroepenmarkt) wij horen het graag!         

mailto:ouderraad@lyceumypenburg.nl


‘Opa- en-oma-dag is zó leuk om te doen. 

Zij vertellen over vroeger en hun 

schooljaren. Heerlijk om naar ze te 

luisteren’ – Diana (voormalig lid 

ouderraad)

‘Excursies, kerstgala, filmavond, voetbaltoernooi 

en nog vele andere activiteiten, die voor de 

leerlingen worden georganiseerd vind ik echt 

een pluspunt voor de school’ – Inke 

(ouderraad)

‘Theatergroep 
Playback is geweldig! 
Een voorstelling die 
leerzaam, soms 
doordringend en 
confronterend kan 
zijn. Het zet je aan het 
denken’ – Esther 
(ouderraad)

‘De talentklassen Sport, 
Atelier, Muziek, Theater en 
Digital Science vind ik echt 
een extra aanvulling op de 
reguliere lessen’ –
brugklasouder (ouderraad)

‘De Open Dag voelt als een feestje! Leuk, om aan nieuwe 
aankomende leerlingen met hun ouders informatie te kunnen geven 
en te vertellen wat onze school allemaal te bieden heeft’ – Lid 
(ouderraad)

‘Mijn zoon vond het best 
spannend om naar de brugklas 
te gaan, maar door het 
brugklaskamp heeft hij zijn klas 
beter leren kennen en voelt hij 
zich helemaal thuis op school’ –
brugklasouderSaai hoor die Corona tijd ;(



Speciaal voor brugklasouders

Als je kind naar het voortgezet onderwijs gaat verandert er veel, ook voor ouders. 
Even kletsen op het schoolplein zoals op de basisschool is er niet meer bij. 
Luizenpluizen, leesgroepen, begeleiding bij uitjes … Het is verleden tijd 

Toch willen ouders vaak betrokken blijven bij het schoolleven van hun kind, sparren 
met andere ouders, wie zijn die andere ouders?

Zeker in het eerste brugklasleerjaar is dit bijzonder effectief gebleken ☺

Daarom
- Leer elkaar kennen.

- Wissel contactgegevens uit (app groep, anders…).
- Welke ouder wil dit op zich nemen?

Hulp nodig? Laat het ons weten, wij helpen jullie graag!


