
Aeres nieuws 

Wat speelt er allemaal? 

 Er zijn muurschilderingen ge-

maakt om het mbo mooier te 

maken. Het is de moeite waard 

om daar eens te gaan kijken. De 

nieuwe concierge start op 29 

januari.  

 Om het jaar fris en opgeruimd 
te starten zijn er verschillende 
ruimtes in de school opnieuw 
geschilderd. 

 

Geachte ouder(s)/verzorger(s),  
Elk schooljaar vragen wij u om de enquete van Scholen op de kaart in te vullen. 
Namens de ouderadviesraad willen wij u aandacht vragen voor het invullen van 
de vragenlijst.  
 
Wij willen als school onze leerlingen en u als ouders/verzorgers nadrukkelijk 
betrekken bij de kwaliteit van ons onderwijs. Via de enquêtes van Scholen op de 
kaart kunnen we de tevredenheid van ouders en leerlingen meten en vergelij-
ken met resultaten van andere scholen in het land. 
 
Over de uitkomsten van deze vragenlijst gaan we in gesprek met de ouderad-
viesraad. Samen kijken we dan of het nodig is maatregelen te nemen. We weten 
dan of we onze aandacht op bepaalde punten moeten richten.  
 
Namens de ouders vanuit de ouderadviesraad en het onderwijsteam wil ik u 
daarom vragen deze korte enquête in te vullen. Een grote respons is nodig om 
een betrouwbare, representatieve uitkomst te krijgen. De enquête is anoniem 
en staat open tot en met 30 april 2018.  
 
Via de volgende link kunt u de enquête invullen 
 http://www.scholenopdekaart.nl/onderzoek/G33ZMQ6 
 
 
 
Met vriendelijke groet,  
Marcel Wolfs namens de OAR 
Mark Dees namens Aeres VMBO Ede 

januari 2018 

http://www.scholenopdekaart.nl/onderzoek/G33ZMQ6


Sportkaart Ede 

De Sportkaart is er speci-
aal voor studenten en 
scholieren van de Ken-
niscampus Ede.  
Je kunt er onbeperkt 
mee sporten bij verschil-
lende fitnesscentra, mee-
doen met bijvoorbeeld 
een hardloopgroep of 
trainen bij een vereni-
ging. De Sportkaart geeft 
je toegang tot een groot 
aantal sportactiviteiten. 
Wil jij  makkelijk en goed-
koop sporten met de 
Sportkaart Ede?  
Bekijk dan de mogelijk-
heden en het volledi-
ge  aanbod op: 
www.sportkaart-ede.nl 

 
Inleiding 
Aeres VMBO hecht veel waarde aan ouderbetrokkenheid. Op elke vmbo-

locatie is een actieve Ouderadviesraad die meedenkt en -praat over actuele 

onderwerpen die met het onderwijs op de locatie te maken hebben. Daar-

naast heeft Aeres VMBO ook een Centrale ouderraad, het medezeggen-

schapsorgaan voor ouders. De ouders in deze raad denken mee op locatie 

overstijgend niveau. Naast een adviserende rol heeft de Centrale ouderraad 

ook instemmingsrecht in het kader van de wet Medezeggenschap. Iedere 

locatie heeft een vertegenwoordiger in de Centrale ouderraad. Op dit mo-

ment zijn alle leden van de Centrale ouderraad ook lid van de Ouderadvies-

raad (OAR). Van een nieuw lid wordt verwacht dat hij/zij ook lid wordt van de 

OAR van de locatie. 

 
In de Centrale Ouderraad is een vacature ontstaan voor de locatie Ede door 
het tussentijds aftreden van de vertegenwoordiger van de locatie. Ter vervul-
ling van de vacature schrijft de Centrale Ouderraad verkiezingen uit.  
Informatie over de Centrale Ouderraad vindt u op de website van Aeres 
vmbo.  
 
Wie kunnen zich kandidaat stellen? 
Ouders met één of meerdere kinderen jonger dan 18 jaar ingeschreven op 
Aeres VMBO Ede, kunnen zich verkiesbaar stellen als zij vijf ondersteunende 
handtekeningen van andere ouders hebben verzameld. 

“meedenken over het wel en wee van onze kinderen op school, 
is iets wat ik erg leuk en leerzaam vindt.” 

 
Voorstellen kandidaat COR Aeres Marcel Wolfs. 

Verkiezingen OAR 

Ik ben Marcel Wolfs, vader 
van een 13 jarige dochter 
in de 2

e
 klas van Aeres 

Vmbo in Ede. Daarnaast 
heb ik nog een 10 jarige 
zoon in het basisonder-
wijs.   
Sinds schooljaar 2016-
2017 ben ik lid van de 
OAR Aeres Ede. Sinds dit 
lopende schooljaar ben ik 
Voorzitter a.i.  Ik vind het 
heel prettig om te weten 
wat er achter de schermen 
gebeurt in het onderwijs 
voor onze kinderen. Mee-
praten en samen met an-
dere ouders en teamle-
den, meedenken over het 

wel en wee van onze kin-
deren op school, is iets 
wat ik erg leuk en leer-
zaam vindt.  Ik haal veel 
inspiratie uit de pubers die 
in hun eigen wereld op 
zoek zijn naar wie ze zijn 
en wat ze willen bereiken.  
In bestuurlijke zin heb ik 
ervaring in de OR van de 
basisschool van mijn kin-
deren en sinds kort maak 
ik deel uit van de Onder-
nemingsraad van een 
groot mediabedrijf waar ik 
werk als senior account-
manager.  
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Wintersportdag 

Donderdag 25 januari is de 

jaarlijkse wintersportdag. 

We bieden een gevarieerd 

programma aan. De school 

is dan nagenoeg leeg en 

docenten en leerling zijn de 

hele dag samen aan het 

sporten. Het is een mooie 

traditie en we weten vanuit 

voorgaande jaren dat er 

met veel plezier op terugge-

keken wordt.  

Open dagen 

De open dagen zijn goed 

bezocht. Op zowel de vrij-

dag als de zaterdag zijn er 

veel belangstellenden ge-

weest. Vooral de leerlingen 

die ons geholpen hebben 

zijn daarin echte ambassa-

deurs voor onze school. Zij 

vertellen de ouders en kin-

deren uit groep 7 en 8 hoe 

het is om bij ons op school 

te zijn. Ook de aanwezige 

ouders van de OAR hebben 

goede gesprekken gevoerd 

met de bezoekers.  

Kortom, de hulp van ouders 

en leerlingen tijdens de 

open dag is onmisbaar. 

De Ouderadviesraad van de locatie Ede heeft uit eigen geleding al een voor-

dracht gedaan. De kandidaat Dhr. Wolfs, stelt zich in de bijlage aan u voor. Hij 

staat dus al op de kandidatenlijst.  

 
Hoe en wanneer kandidaat stellen? 
Ouders kunnen zich verkiesbaar stellen door voor een mail te sturen naar het 
ambtelijk secretariaat van de centrale ouderraad: s.chrispijn@aeres.nl  
 
U ontvangt dan het formulier kandidaatstelling. Hierop kunt u gegevens, uw 
motivatie en voornemens invullen en tevens de vijf vereiste handtekeningen. 
Het formulier kandidaatstelling moet uiterlijk 24 januari 2018 teruggestuurd 
worden naar het ambtelijk secretariaat.  
 
De procedure   
Als ouders zich naar aanleiding van deze oproep kandidaat stellen, komt er een 

kandidatenlijst en volgen er verkiezingen.  Uiterlijk twee weken na de verkiezin-

gen wordt de uitslag bekend gemaakt. Als er zich naar aanleiding van deze op-

roep geen andere ouders zich kandidaat stellen, wordt Dhr.Wolfs automatisch 

lid van de Centrale ouderraad. 

 
Informatie 
Heeft u belangstelling en wilt u graag wat meer weten?  
U kunt contact opnemen met het ambtelijk secretariaat: < e-mail en telefoon-
nummer> 
 
 
Met vriendelijke groeten, namens de centrale ouderraad,  
 
S. Chrispijn 
Ambtelijk secretaris van de Centrale Ouderraad  
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