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TERUGBLIK SCHOOLJAAR 2021-2022 

Afgelopen schooljaar is gekenmerkt door een veranderde samenstelling en een toenemende 
professionalisering en zichtbaarheid van het ouderpanel.  

Daarnaast was het, na bijna anderhalf jaar alleen digitaal vergaderen door Covid19, weer mogelijk 
elkaar fysiek te ontmoeten. 

Samenstelling ouderpanel  

Het afgelopen schooljaar heeft een aantal leden van het ouderpanel afscheid genomen, deels door 
“natuurlijk verloop”, deels omdat het toch lastig bleek in Covid-tijd de band met elkaar vast te houden 
en te versterken. Het ouderpanel is dit schooljaar gestart met vier leden, maar aan het einde van het 
schooljaar weer bijna op volle sterkte. Er is een flyer ontwikkeld met korte informatie over het 
ouderpanel. Deze flyer bevatte een oproep aan ouders om lid te worden van het ouderpanel. De flyer 
is in de schoolnieuwsbrief van 19 november 2021 als bijlage verstuurd.  Naar aanleiding daarvan 
hebben een aantal ouders hun belangstelling kenbaar gemaakt en zijn in maart en april twee ouders 
daadwerkelijk ouderpanellid geworden. Daarnaast is in april een ouder van de oudergeleding van de 
MR ook toegetreden tot het ouderpanel, waardoor beide ouders in de oudergeleding van de MR óók in 
het ouderpanel zitting hebben. Ook is, i.v.m. drukke werkzaamheden, halverwege het schooljaar de 
rol van secretaris (tijdelijk) overgenomen door een ander ouderpanellid. 

Professionalisering 

Het afgelopen schooljaar is een flinke stap gezet m.b.t. de professionalisering van het ouderpanel. Dit 
resulteerde in een aantal, hieronder vermelde, behaalde doelstellingen. 

Huishoudelijk Reglement 

In maart 2022 is het Huishoudelijke Reglement voltooid en, ondertekend door de voorzitter en de 
secretaris, aan de schoolleiding overhandigd. In het Huishoudelijke Reglement is vermeld dat het 
ouderpanel juridisch een “gewoon ouderpanel” is, zonder budget, met vooral een adviserende rol. In 
de praktijk moet zorg worden gedragen dat de leden van het ouderpanel zich ook daadwerkelijk 
houden aan de hierin vastgelegde afspraken en procedures.  

Deelname aan de medezeggenschapsraad (MR) 

Vanuit het ouderpanel is de voorzitter toegetreden tot de oudergeleding van de MR. Vanuit de MR is 
de andere ouder van de oudergeleding toegetreden tot het ouderpanel. Vanuit de oudergeleding van 
de MR is al een aantal maal advies gevraagd aan het ouderpanel over zaken die in de MR worden 
besproken: 

• NPO-plan Kesper 2021-2022 

• Leerklimaatonderzoek Kesper (najaar 2021) 

• Leerlingenstatuut Kesper (schooljaar 2021/2022 – schooljaar 2022/2023) 

• Ouderbijdrage 

Huisstijl 

Er is gekozen voor een huisstijl voor het ouderpanel, die aansluit op de gebruikte lettertypes en logo’s 
op het Kesper College. Er wordt naar gestreefd deze huisstijl voor alle officiële ouderpanelstukken te 
gebruiken. 

Verslaglegging volgens Covey 

De verslaglegging van divers overleg gebeurt nu volgens de door Covey gehanteerde richtlijnen. 



 

 4 van 7 

ouderpanel Kesper College (p.a.:) Nansenstraat 40 2806 HM  Gouda Mailadres: ouderpanel.kespercollege@apps.horizon.eu 

Bijeenkomsten 

Naar aanleiding van de ervaring opgedaan met digitaal vergaderen in Covid-tijd is tussen de 
bijeenkomsten met de schoolleiding (vanaf nu “groot overleg” genoemd) een aantal maal een digitaal 
overleg met alleen de ouderpanelleden (vanaf nu “klein overleg”) gehouden. Het ouderpanel wil deze 
afwisseling in overleg de komende schooljaren blijven handhaven. Van zowel een groot als een klein 
overleg worden notulen gemaakt. De notulen van het groot overleg worden, na goedkeuring, ook 
gedeeld met de MR. De notulen van een klein overleg worden, vanwege de vertrouwelijkheid, niet 
gedeeld. 

Wanneer daartoe aanleiding is kan er ook duo-overleg of ander overleg tussen ouderpanelleden 
plaatsvinden. Dit heeft afgelopen schooljaar een aantal maal tussen de voorzitter en de secretaris 
plaatsgevonden, maar ook tussen een of meer ouderpanelleden en/of anderen van binnen of buiten 
school. Dit laatste vooral in het kader van participatie in een project of werkgroep. Afhankelijk van 
afspraken over verslaglegging hiervan streeft het ouderpanel ernaar verslaglegging met het volledige 
ouderpanel te delen. 

Account ouderpanel 

Hoewel het Google-account voor het ouderpanel al eerder bestond is dit schooljaar een flinke stap 
gezet hier beter gebruik van te maken. Dit heeft geresulteerd in afspraken (procedures en taak-
verdeling) over omgaan met email, de gemeenschappelijke agenda en is vooral veel aandacht 
besteed aan de Drive. Op de Drive van het ouderpanel bevinden zich mappen met daarin relevante 
documenten. De organisatie van de Drive is nog volop in ontwikkeling, maar denk aan: 

• Advies & participatie 

• Overleg – agenda’s, notulen en stukken 

• Publicaties 

• Werkwijze & samenstelling ouderpanel 

Zichtbaarheid ouderpanel 

Flyer voor ouders 

In september en oktober 2021 heeft het ouderpanel een flyer ontwikkeld met korte informatie over het 
ouderpanel en een oproep aan ouders om lid te worden. Deze flyer is als bijlage in de nieuwsbrief op 
19 november 2021 aan alle ouders verstuurd. 

De flyer is te vinden op de website, onder Downloads, Kesper Ouderpanel. 
(https://www.altrahorizononderwijs.nl/assets/uploads/downloads/Kesper-ouderpanel-site.pdf) 

Nieuwsbrief 

Voor de Horizon-nieuwsbrief van 22 april 2022 heeft het ouderpanel een stukje geleverd over de rol 
en functie van het ouderpanel.  

Aanwezigheid informatieavonden 

Aftrap schooljaar 

Omdat het ouderpanel te laat was geïnformeerd was het voor ouderpanelleden niet mogelijk aanwezig 
te zijn tijdens de aftrap van het schooljaar 2021-2022. Het is zowel voor school als voor het 
ouderpanel nog geen automatisme dat het ouderpanel bij de start van het schooljaar 
vertegenwoordigd is. Komend jaar moet dit wél zo zijn en moet worden bekeken bij welke 
startbijeenkomsten het ouderpanel welkom is. 

Informatieavond ouders 

De voorzitter en de secretaris hebben op verzoek van school acte de présence gegeven op de 
ouderavond van 3 november. Zowel in het formele als het informele deel van de avond hebben zij 

https://www.altrahorizononderwijs.nl/assets/uploads/downloads/Kesper-Ouderpanel-site.pdf
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verteld over het ouderpanel, maar vooral ook over de eigen verwachtingen van en ervaringen met 
school.  

Diversen 

Op 24 juni 2022 was het ouderpanel met drie leden vertegenwoordigd bij het afscheid van de 
directeur, Jacqueline Roelse. 

Op 8 juli 2022 waren twee leden van het ouderpanel aanwezig bij de diploma-uitreiking. 

Projecten en participatie 

Gevraagd advies  

Gedurende het hele schooljaar is het ouderpanel door school ingeschakeld om advies te geven of 
daadwerkelijk zitting te nemen in een werkgroep. 

• De nieuwe Infokaart van het Kesper (januari 2022). De suggesties van het ouderpanel zijn 
overgenomen:  
www.altrahorizononderwijs.nl/assets/uploads/downloads/Informatiekaart-Kesper-College.pdf  

• Publicaties op de website (fouten en ontbrekende gegevens) (november 2021 en april 2022).  

• Sollicitatie nieuwe directeur 

In september en oktober 2021 heeft de voorzitter van het ouderpanel namens het ouderpanel 
zitting gehad in de sollicitatiecommissie. Hij heeft zeer actief mogen deelnemen aan de 
voorbereidingen en de eerste ronde van de sollicitatieprocedure.  

• Werkgroep VWO 

Vanaf 21 september 2021 heeft een lid van het ouderpanel zitting genomen in de werkgroep 
VWO. In de eerste helft van dit schooljaar heeft zij, in samenspraak met de overige leden van het 
ouderpanel, actief deelgenomen aan het formuleren van sterkte- en zwakteanalyses en de daaruit 
voortvloeiende confrontatiematrix. In de tweede helft van dit schooljaar was het vooral aan de 
deelnemers vanuit school om actief stappen te ondernemen. Het ouderpanellid heeft nog steeds 
zitting in de werkgroep. 

• Audits 

− Op 17 september 2021 heeft een ouderpanellid op verzoek van de schoolleiding 
deelgenomen aan een inspectieonderzoek Samenwerkingsverband Midden Holland & 
Rijnstreek.  

− Op 10 maart 2022 hebben de voorzitter en de secretaris deelgenomen aan de 2-jaarlijkse 
audit van iHub. 

Ongevraagd advies 

Tijdens groot overleg is ook ongevraagd advies gegeven. De belangrijkste onderwerpen: 

• NPO-plan 

• Onderwijsbehoeften leerlingen 

• Teksten op de website van het Kesper 

• Vulling Studiewijzers in Somtoday 

• Communicatie rondom Cito 

• Verplichte karakter van het schoolfeest in mei 2022 

 

http://www.altrahorizononderwijs.nl/assets/uploads/downloads/Informatiekaart-Kesper-College.pdf
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PLANNEN SCHOOLJAAR 2022-2023 

Het komend schooljaar wil het ouderpanel de ingeslagen professionalisering doorzetten en een 
manier vinden hoe het ouderpanel contact kan onderhouden met de achterban. Het doel is het 
ouderpanel nog beter te verankeren in de organisatie van de school.  

Verdere professionalisering en verankering 

Huishoudelijk Reglement en interne afspraken 

Het is zaak dat het ouderpanel zorgdraagt voor het bewaken en nakomen van de eigen afspraken, 
zoals die zijn vastgelegd in het Huishoudelijk Reglement en overige interne stukken. Afspraken en 
werkwijzen moeten nóg beter worden gewaarborgd en meer een automatisme gaan worden voor elk 
ouderpanellid. Daar hoort een intensiever gebruik van het eigen account bij. 

In het schooljaar zal moeten worden getoetst of de afspraken zoals die vastgelegd zijn in het 
Huishoudelijk Reglement in de praktijk toepasbaar zijn zodat deze, zo nodig in een aangepast 
Huishoudelijk Reglement, in het schooljaar 2023-2024 werkbaar zijn.  

Overleg 

Het ouderpanel streeft ernaar niet alleen met de schoolleiding en de schoolmaatschappelijk 
deskundige van gedachten te wisselen, maar ook gasten uit te nodigen uit de brede 
vertegenwoordiging van school. Denk bijvoorbeeld aan bouwcoördinatoren en 
gedragswetenschappers. 

De rol van de schoolmaatschappelijk deskundige, als intermediair tussen school en ouders, moet 
duidelijker geprofileerd worden.  

Daarnaast wil het ouderpanel zich inspannen om aan het eind van het schooljaar 2022-2023 een 
eerste jaarvergadering te houden, waarbij ouders digitaal aanwezig kunnen zijn. Zie hiervoor het 
Huishoudelijk Reglement, artikel 16. 

Contact met de achterban 

Het ouderpanel beschikt niet over de mailadressen van de ouders. Daarom is het essentieel met 
school goede afspraken te maken over contact met de achterban. Het is allereerst zaak dat het 
ouderpanel zelf een besluit neemt over contact met de ouders. Denk aan: 

• Hoe vaak (periodiek) of wanneer (ad hoc) wordt contact opgenomen? 

• Doel van contact opnemen: waarom? 

• Manier van contact opnemen: hoe (mail, nieuwsflits, nieuwsbrief)? 

• Enquêtes: werkwijze? 

• Jaarlijks “verplicht” contact: hoe regelen? Zie het Huishoudelijk Reglement. 

• Contactavonden: beschikbaar maken van algemene informatie over het ouderpanel. Zo mogelijk 
ontwikkelen van:  

− “Standaard” verhaal: is er al een standaardverhaal beschikbaar (bijvoorbeeld n.a.v. de 
informatieavond voor ouders van 3-11-2021)? 

− Huidige flyer of ander materiaal om uit te delen? 

− PowerPointpresentatie of filmpje i.v.m. digitale info of voor website? 

Gemaakte afspraken worden op papier gezet en met school gedeeld.  

Advies 

Het ouderpanel zal vanuit haar adviserende rol zowel gevraagd als ongevraagd advies blijven geven 
en daarbij actief een vinger aan de pols houden. 

De verwachting is dat voor het schooljaar 2022-2023 ook vanuit de oudergeleding van de MR vaker 
een beroep zal worden gedaan op het ouderpanel. 
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Planning 

Onderstaande planning is de basisplanning voor het schooljaar 2022-2023. In de loop van het 
schooljaar wordt deze planning zo nodig aangevuld en bijgewerkt. 

Datum Activiteit Rol ouderpanel 

Augustus 2022 

23 Start schooljaar ouders Aanwezigheid 

September 

27 Ouderpanel-overleg (klein) Overleg (digitaal) 

Oktober 

11 Ouderpanel-overleg (groot) Overleg 

19 Koffiedrinken n.a.v. thema-avond ouders Aanwezigheid 

November 

3 Persoonlijk meesterschap voor ouders I - eerste avond Aanwezigheid 

9 Open avond Aanwezigheid 

21 & 23 OPP-gesprekken Aanwezigheid 

? Ouderpanel-overleg (klein) Overleg (digitaal) 

December 

6 Ouderpanel-overleg (groot) Overleg 

Januari 2023 

19 Persoonlijk meesterschap voor ouders II - eerste avond Aanwezigheid 

24 Koffiedrinken n.a.v. thema-avond ouders Aanwezigheid 

Februari 

? Ouderpanel-overleg (klein) Overleg (digitaal) 

21 Ouderpanel-overleg (groot) Overleg 

April 

13 Koffiedrinken n.a.v. thema-avond ouders Aanwezigheid 

Mei 

11 Persoonlijk meesterschap voor ouders III - eerste avond Aanwezigheid 

? Ouderpanel-overleg (klein) Overleg (digitaal) 

Juni 

6 Ouderpanel-overleg (groot) Overleg 

Juli 

7 Diploma-uitreiking Aanwezigheid 
 

BIJLAGEN 

• Flyer ouderpanel 

• Huishoudelijk Reglement ouderpanel 

• Rapport “Onderzoek bestuur en samenwerkingsverband, Vierjaarlijks onderzoek, Ver. 

Samenw.verb. V.(Spec.) O. Midden-Holland en Rijnstreek”  

https://www.altrahorizononderwijs.nl/assets/uploads/downloads/Kesper-Ouderpanel-site.pdf
https://www.altrahorizononderwijs.nl/assets/uploads/downloads/huishoudelijk-reglement-ouderpanel.pdf
https://www.swv-vo-mhr.nl/wp-content/uploads/2021/12/Definitief-rapport-vierjaarlijks-onderzoek-bestuur-en-swv-d.d.-24-september-2021-VO2802-30325632.pdf
https://www.swv-vo-mhr.nl/wp-content/uploads/2021/12/Definitief-rapport-vierjaarlijks-onderzoek-bestuur-en-swv-d.d.-24-september-2021-VO2802-30325632.pdf

