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Doelstelling 

• Het behartigen van de belangen van ouders/verzorgers en hun kind(eren) verbonden 

aan het Anna van Rijn College te Nieuwegein. 

 

Kerntaken 

• Adviseren van de schoolleiding over onderwerpen met betrekking tot school die ouders/ 

verzorgers en hun kinderen aangaan. 

• Adviseren van de schoolleiding over de communicatie tussen het Anna van Rijn College 

en ouders/verzorgers en hun kinderen. 

• Fungeren als klankbord voor ouders. 

• Fungeren als sparringpartner voor de schoolleiding. 

  

 

Anna Nieuws 

• De leden van de ouderraad ontvangen het e-zine voor medewerkers van het Anna van 

Rijn College. 

 

Contact met ouders/verzorgers 

• Aan het begin van het schooljaar ontvangen alle ouders/verzorgers informatie over de 

ouderraad. 

• Informatie via Anna Actueel: 

o informatie over doel en taken van de ouderraad; 

o contactgegevens van de ouderraad. 

• Informatie via de website van het Anna van Rijn: 

o informatie over doel en taken van de ouderraad; 

o contactgegevens van de ouderraad. 

• De leden van de ouderraad zijn aanwezig bij: 

o open dagen; 

o kennismakingsavonden met mentoren; 

o informatieavonden; 

o thema-avonden. 

 

Contact met de schoolleiding 

• De voorzitter van de ouderraad heeft contact met de schoolleiding voorafgaande aan de 

vergadering voor het vaststellen van de agenda. 

 

Financiën 

• De schoolleiding stelt middelen beschikbaar voor de diverse activiteiten van de ouder-

raad. 

• Jaarlijks dient de ouderraad in april van het lopend schooljaar de begroting in voor het 

komende schooljaar. 

• Aan het einde van het schooljaar legt de ouderraad verantwoording af over de bestede 

middelen. 

 

Lidmaatschap ouderraad 

• Ouders/verzorgers van leerlingen van het Anna van Rijn College kunnen lid zijn van de 

ouderraad. 
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Thema-avond 

• De ouderraad organiseert elk schooljaar een thema-avond. Bij de invulling van de 

avond is de schoolleiding actief betrokken. 

 

Vergaderingen, agenda en verslaglegging 

• Aantal vergaderingen: 

o per schooljaar vergadert de ouderraad acht keer met de schoolleiding; 

o de ouderraad kan besluiten een extra vergadering zonder schoolleiding te beleg-

gen. 

• Vergaderdata: 

o in april van het schooljaar plant de secretaris van de ouderraad de vergaderdata; 

o de data worden opgenomen in de jaarplanning van de school en in Anna Actueel. 

• De vergaderingen zijn openbaar. 

• Inhoud vergaderingen: 

o vaste agendapunten, aangevuld met actuele zaken; 

o zaken die van belang zijn voor ouders/verzorgers en hun kinderen; 

o rondvraag. 

• Verslagen: 

o de verslagen worden gemaakt door de secretaris of een ander lid van de ouder-

raad; 

o de verslagen worden gestuurd naar: 

▪ leden van de ouderraad 

▪ schoolleiding  

▪ MR 

▪ Leerlingenraad. 

• Archief: 

o De secretaris van de ouderraad bewaart en archiveert de verslagen, agenda’s, 

actie-/besluitenlijsten en overige stukken. 
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