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Overleggen 

De Ouder Advies Commissie is dit schooljaar alweer 3 keer bij elkaar gekomen: één 
kennismaking en twee vergaderingen. Opvallend is het grote aantal leden van de OAC in 
vergelijking met de voorgaande jaren. Veel ouders/verzorgers hebben zich aangemeld om te 
helpen aan (nog) beter onderwijs. We worden door de schoolleiding geïnformeerd over de 
ontwikkelingen, stellen daarover kritische vragen en adviseren op de school-brede vragen, 
zoals veiligheid en laptop gebruik. U kunt als ouder/verzorger vragen via ons stellen die wij 
met de schoolleiding bespreken. Het gaat dan om ‘schoolbrede’ vragen. Vragen die alleen uw 
zoon/dochter betreffen, kunt u stellen aan de mentor.  

 

Brandveiligheid 

Veiligheid van onze kinderen staat bovenaan. In de OAC is het specialisme van één van de 
ouders o.a. brandveiligheid. Hij heeft vorig schooljaar samen met de schoolleiding een rondje 
gelopen door de school, inclusief de nieuwbouw en heeft daarbij advies uitgebracht. Onder 
andere de impact van de nieuwbouw op de brandveiligheid is daarbij besproken en zijn 
concrete acties in gang gezet, zoals bijvoorbeeld een gewijzigde tekening vluchtroutes. Ook dit 
jaar zet hij zich in om te adviseren en mee te denken om de veiligheid (nog) meer te 
verbeteren.  

  

Eduarte en Itslearning 

Er zijn ook opvallend veel vragen ten opzichte van de vorige jaren binnengekomen via de 
contactpersonen. Eén van de aandachtspunten is de instructie en het gebruik van Eduarte en 
Itslearning voor ouders. Voor ‘nieuwe’ ouders is het soms een zoektocht; wat dient waarvoor? 
Daarnaast is het nog steeds een aandachtspunt voor docenten om Itslearning up to date te 
houden. We hebben besproken hoe dit te verbeteren en concrete acties zijn in gang gezet. 
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Dyslexie 

Er komen veel opmerkingen en vragen van ouders binnen over dyslexie. Twee ouders binnen 
de OAC zetten zich in om dit onderwerp samen met de docent op te pakken. Voor ouders is 
het soms lastig om hun zoon/dochter hier goed in te begeleiden. Een heel praktisch voorbeeld: 
het installeren van de dyslexiesoftware. Dit is geen makkelijke installatie; hoe kunnen we 
ouders hierbij helpen.  

 

Aansluiten bij de lokale ondernemers 

Drie van de leden van de OAC zijn gestart met de werkgroep Aansluiten bij de lokale 
ondernemers. Het plan moet nog vorm krijgen, maar een eerste actie is al achter de rug. Eén 
van de ouders heeft een klas rondgeleid in het bedrijf waar hij werkzaam is. Dit als een soort 
proef hoe de groep hierop reageert en wat het opbrengt. Samen met de schoolleiding zal deze 
werkgroep een plan maken om de lokale ondernemers te betrekken bij het onderwijs.   

  

Aansluiten bij de leerlingenraad 

Leerlingen hebben de beste ideeën en opmerkingen over het onderwijs. Eén van de ouders 
sluit zich aan bij de leerlingenraad om zo beter zicht te krijgen wat er speelt onder de 
leerlingen en dit mee te nemen naar de OAC.  

  

Ouderbetrokkenheid 

Het is belangrijk dat de ouders weten wat het onderwijs van hun kinderen inhoudt. Twee leden 
van de OAC zetten zich hiervoor in en hebben hiervoor ook een plan ingediend bij de 
schoolleiding.  



  

Samenwerking 

Er zijn in een schooljaar terugkerende bijeenkomsten waar de OAC ook (deels) aanwezig zijn, 
bijvoorbeeld de Open Dag. Overdag is er een aantal leden die leerlingen van groep 8 
rondleiden. 's Avonds komen de kinderen dan vaak ook met hun ouders. Het is voor de ouders 
voor de eventuele nieuwe leerlingen goed dat er andere ouders zijn waaraan ze de vragen 
kunnen stellen. Naast het OAC welke zijn er nog meer overleggen waar wij directe band mee 
hebben: De COR is de Centrale Ouderadvies Raad. Aeres VMBO zit niet alleen in Emmeloord, 
maar op meer plaatsen. En de vertegenwoordiger uit alle adviesraden-/commissie komen hier 
bij elkaar. Er was vorig schooljaar een bijeenkomst m.b.t. best practices; voorbeelden uit de 
praktijk om van elkaar te leren. Van daaruit zijn er veel goed ideeën meegekomen en onze 
werkgroepen zijn als best practice toegelicht. Daarnaast is er het OPR. Een overleg voor voor 
leerlingen Noordoostpolder-Urk breed die meer ondersteuning/aandacht nodig hebben. Vanuit 
onze groep is daar ook één OAC-lid die daarop is aangesloten 

 
 

 

Laptopgebruik  

Vorige schooljaren is de aanschaf van de laptops gerealiseerd. We hebben vanuit de OAC 
meerdere referentiebezoeken gedaan samen met de schoolleiding om dit goed voor te 
bereiden. Inmiddels zijn de laptops alweer een aantal maanden in gebruik. Docenten gaan 
verschillend om met de inzet van laptops (digitaal onderwijs). De ene docent maakt er veel 
gebruik van en de andere docent minder. Sommige boeken worden nu alleen nog maar 
digitaal verstrek, zodat de laptop noodzaak wordt. Bij andere vakken worden de laptops weer 
minder ingezet. 
Digitaal onderwijs is bij Aeres onderdeel van Blended Learning. Het kan niet het onderwijs van 
een docent vervangen, maar kan de leerling wel helpen om bijvoorbeeld extra onderwerpen te 
oefenen die voor de leerling lastig zijn of waarvan de uitleg gemist is vanwege ziekte. Binnen 
de OAC zijn er meerdere ouders met affiniteit met ICT. Het idee is om een eerste stap in de 
doorontwikkeling te zetten, namelijk het opstellen van een soort ‘startpagina’ met links naar 
instructiefilms, zodat de leerlingen zelf kunnen kiezen waar ze extra uitleg voor willen hebben. 
Dit is maar een voorbeeld welke we oppakken.  

 

De volgende bijeenkomst van de OAC 



 
 

De volgende bijeenkomst van de AOC is 13 januari. Deze bijeenkomst staat het onderwerp 
´ge- en misbruik van de laptop´ centraal. 
Voor algemene op- of aanmerkingen voor de OAC, graag mailen naar de voorzitter van de 
OAC  emmekevanulsen@solcon.nl .  
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