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In totaal zijn 22 ouders/verzorgers in kleine groepjes in gesprek gegaan met leden van de 

schoolleiding over bij hen levende onderwerpen, zie hieronder. De schoolleiding heeft het 

beleid met betrekking tot deze onderwerpen toegelicht en vragen beantwoord. Hieronder 

staan de belangrijkste toelichtingen vanuit de schoolleiding en suggesties van 

ouders/verzorgers weergegeven. 

 

Met betrekking tot uitwisselingen en excursies wordt door ouders/verzorgers aangegeven 

dat hier realistischer over gecommuniceerd moet worden (op open dagen) en dat over de 

keuzes die in de voorbereiding gemaakt worden, beter gecommuniceerd moet worden. Dit 

om het begrip en acceptatie bij ouders/verzorgers te behouden en vergroten. De werving 

van leerlingen voor de uitwisseling start in het voorgaande schooljaar, zodat alle partijen 

tijdig weten waar ze aan toe zijn. De school heeft als doelstelling om elke leerling minimaal 1 

keer in zijn/haar schoolloopbaan een internationale ervaring (burgerschapsvorming) op te 

laten doen. Dat kan in de vorm van een uitwisseling, een reis of een excursie zijn. 

Ouders/verzorgers raden ook aan om voorafgaand aan een excursie met leerlingen af te 

spreken hoe eventueel gemiste lesstof wordt ingehaald. 

 

Met betrekking tot toetsing leeft de vraag of docenten tussendoor voldoende controleren of 

leerlingen de toetsstof voldoende beheersen. Deze controle is docentafhankelijk en wordt 

op school binnen secties afgestemd. Docenten krijgen vanuit schoolleiding feedback op basis 

van lesbezoeken en behaalde resultaten van leerlingen, daarmee is er een direct belang voor 

de docent om de leerlingen zo goed mogelijk voor te bereiden op de toetsen. Aanvullende 

suggestie van ouders/verzorgers is om ervoor te zorgen dat toetsstof minimaal één week 

voor een toetsweek afgerond is, zodat er in de les een oefentoets kan worden afgenomen. 

Deze suggestie wordt door de schoolleiding meegenomen. Tot slot vragen de 

ouders/verzorgers aan de schoolleiding om erop toe te zien dat huiswerk in de onderbouw 

tijdig wordt opgegeven door docenten, aangezien de ervaring is dat dit niet altijd gebeurt. 

 

Met betrekking tot ouderbetrokkenheid geeft de school aan dat ouders/verzorgers en 

school samen verantwoordelijk zijn voor de resultaten van de leerling. Suggesties van de 

ouders/verzorgers om ouderbetrokkenheid te vergroten, waren onder andere om deze 

gastcolleges te laten geven over hun vakgebied (bijvoorbeeld in de activiteitenweek) en om 

altijd alle ouders/verzorgers uit te nodigen voor de ouderavond en tafeltjesavond (in 

sommige gevallen worden ouders/verzorgers alleen uitgenodigd als daar een specifieke 

aanleiding voor is). 

 

Met betrekking tot rooster en lesuitval geeft de schoolleiding aan dat er niet meer lessen 

uitvallen dan op andere scholen binnen het SCOL en dat het Bona voldoet aan de landelijke 

norm wat betreft lesuren. Om aan cao-voorwaarden te voldoen met betrekking tot 

werkdrukvermindering en ontwikkeling aan lessen, is ervoor gekozen om vaker een 35 

minuten rooster te draaien (andere scholen/besturen kiezen voor 5 extra ontwikkeldagen of 

dagdelen). Dit is in overleg gedaan met docenten en vakgroepen en goedgekeurd in MR met 

docentengeleding. De ervaringen met dit verkorte rooster verschillen bij docenten en 

leerlingen, sommigen vinden het fijn anderen niet.  

 



Met betrekking tot communicatie is een belangrijk advies van de avond: zeggen wat je doet 

en doen wat je zegt. School dient ouders/verzorgers rechtstreeks te informeren (en niet via 

de leerling omdat informatie ouders/verzorgers dan te laat kan bereiken). Niet alleen 

leerlingen moeten zich aan afspraken houden, ook de docenten. Ouders/verzorgers en 

schoolleiding zijn het erover eens dat er bijvoorbeeld vaker kan worden verwezen naar 

afspraken in het leerlingstatuut. Algemene informatie zou beter op de website te vinden 

moeten zijn en ouders/verzorgers zouden vaker verwezen kunnen worden naar de 

jaarplanner waar veel activiteiten al aan het begin van het jaar in vermeld staan. Tot slot zou 

het een flinke steun zijn voor ouders/verzorgers als de communicatie met 

ondersteuningverlenende personen op school pro-actiever is. Het eerste aanspreekpunt 

voor ouders is altijd de mentor. Daarnaast hebben we een  ondersteuningsteam dat bestaat 

uit de ondersteuningscoördinator en leerlingbegeleiders. 

 

Voor een uitgebreide samenvatting van deze avond kunt u contact opnemen met de 

ouderraad (ouderraadbu@bonaventuracollege.nl). 
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