OUDERRAAD

KOM JIJ ONZE OUDERRAAD VERSTERKEN?
Het Veurs Lyceum is een school die
constant in gesprek wil zijn met ouders.
Samenwerken en betrokkenheid staan
centraal bij de ouderraad van het Veurs
Lyceum. Wie wil er tenslotte niet het
beste voor zijn kind! Het is een
belangrijke periode voor kinderen en
maakt voor een groot deel hoe zij de
maatschappij tegemoet treden.
Waar staat de ouderraad voor?
Verantwoordelijk
De ouderraad draagt bij aan de
ontwikkelingen binnen de school en wil
aansluiten bij de werkelijkheid van
leerlingen en docenten van vandaag.
Kortom: vanuit de verantwoordelijkheid van
ouders bijdragen aan een lerende school die
in ontwikkeling blijft.
Betrokken
De ouderraad hecht eraan dat de school de
vertrouwde, veilige basis biedt van waaruit
je kan groeien. De school staat voor
blijvende ontwikkeling en vanuit onze
betrokkenheid als ouders willen wij daar
graag onze bijdrage aan leveren. Wij zetten
ons in als klankbord voor zowel de school
als de ouders, waarmee wij de band tussen
school en ouders willen versterken.

Actief
De ouderraad komt 5 keer per jaar samen en
is zowel inhoudelijk als praktisch actief
binnen de school. Zo worden de actuele
zaken met elkaar en het bestuur besproken
en daarnaast zijn wij aanwezig op
activiteiten waaronder de open dag, de
ouderavond en de diploma uitreiking.
Welke taken heeft de ouderraad?
De ouderraad neemt onder andere de
volgende taken op zich:
• kennisbank voor de school;
• klankbord voor de directie;
• ondersteuning op open dag;
• ondersteuning bij diverse activiteiten;
• klankbord voor kwaliteit onderwijs;
• organisatie activiteiten voor ouders en
leerlingen;
• vraagbaak voor ouders.
De eerstvolgende vergadering van de
ouderraad vindt plaats op dinsdag 15
november 2022 om 19.30 uur. Graag
nodigen wij je vrijblijvend uit om op deze
avond kennis met ons te maken. Je kunt je
aanmelden door een mail te sturen.
Meer informatie of aanmelden?
Stuur een mail naar
ouderraad@veurslyceum.nl

OUDERRAAD
WIE ZIJN WIJ?

Wij zijn zeer betrokken ouders die al enkele jaren in de ouderraad
zitten. We stellen ons natuurlijk graag aan je voor.
Monique Westzaan
Ik ben Monique Westzaan, moeder van Sophia Westzaan uit 5AG.
Ik ben getrouwd met Cees en heb 3 dochters van 11, 15 en 16.
Onze oudste, Sophia zit op het Veurs, onze middelste dochter zit
op de Havo van het ’s Gravendreef College Leidschenveen en
onze jongste zit in groep 8 van KC Balans. Wij wonen in
Leidschenveen. Ik ben in het eerste jaar dat Sophia naar het Veurs
ging bij de ouderraad gegaan. Ik ben altijd erg actief geweest op
de basisschool en wilde ook graag actief blijven bij de middelbare
school. Door in de ouderraad te zitten kan ik meedenken over het
reilen en zeilen van school, wat gaat er goed, wat kan beter. En
daarnaast zet ik me ook graag in voor de praktische zaken, zoals
het organiseren van activiteiten voor leerlingen en ouders en
aanwezig zijn bij de open dagen.
Fiona Craenen
Vanaf dat onze oudste op het Veurs startte heb ik me aangesloten
bij de ouderraad. Inmiddels zit Luuk alweer in 5AG. Onze
middelste zoon Floris zit op het Adelbert college in 2 VMBO-T en
onze jongste dochter Saar zit in groep 6 op de Nutsbasisschool in
Voorschoten. Het is fijn om vanuit de ouderraad mee te kunnen
denken en ook initiatieven te kunnen opzetten. Langs de zijlijn
krijg ik mooi een inkijk en volg ik het wel en wee op het Veurs
waar ik met een kritisch positieve blik in mee mag denken. Mijn
eigen werkervaring vanuit de jeugd GGZ kan ik hier goed in
meenemen gecombineerd met mijn eigen ouderrol. Leuk om te
doen met een leuke club enthousiaste mensen!
Claudia de Vos
Ik ben Claudia de Vos, werkzaam op het Veurs Lyceum als
onderwijsassistent in het Openleercentrum. Ik heb momenteel
een ondersteunende rol in de ouderraad en vind het belangrijk
dat er zoveel mogelijk contact is tussen ouders en school. Mijn
oudste dochter heeft op het Veurs Lyceum haar VWO diploma
behaald en volgt nu een studie aan de Universiteit in Tilburg en
mijn jongste dochter zit in 6 VWO op het Dalton College. Ik ben al
9 jaar lid van de ouderraad als secretaris, voorzitter en nu als
algemeen lid.

Diane Koene
Mijn naam is, Diane Koene. Ik ben getrouwd met Richard en
samen hebben we twee kinderen. Mijn oudste zit in 4 Havo op het
Dalton college in Voorburg en mijn jongste zit in 2Mavo op het
Veurs. Ik ben werkzaam in het onderwijs, al jaren sta ik met veel
plezier les te geven aan de kleuters. Vanuit mijn werk ervaar ik
hoe fijn het is om betrokken ouders te hebben binnen je school.
Het is fijn om vanuit de ouderraad mee te kunnen denken,
adviseren en activiteiten te organiseren.
Marijn Blokland
Mijn naam is Marijn Blokland, vader van Isa Blokland uit 2MB, en
van Sem (18) en Fiene (10). Samen met mijn vrouw Patricia wonen
wij in Leidschenveen. Al jaren heb ik het leuk en interessant
gevonden om op de achtergrond mee te denken en op de hoogte
te blijven van wat er zoal speelt op de school van mijn kinderen.
En na zo’n 5 jaar MR op OBS Waterland in Den Haag en
aansluitend 4 jaar MR op het ONC Parkdreef in Zoetermeer doe ik
nu graag mee in de ouderraad van het Veurs Lyceum.
In het dagelijks leven heb ik als technisch ontwikkelaar in de
machinebouw weinig met scholen te maken, maar vind ik het
heerlijk om processen te analyseren en met minder voor de hand
liggende ideeën en/of verbeterpunten te komen. Dat onze school,
het Veurs Lyceum, hier open voor staat en deze participatie actief
nastreeft is daarbij hopelijk ook voor U een welkome uitnodiging
om zich aan te sluiten!
Margit Siepman
Mijn naam is Margit Siepman, ik ben samenwonend en moeder
van 2 jongens van 19 en 14 jaar. Wij wonen in Leidschenveen.
Kilian zit nu in 3 AG en mijn oudste zoon Elias zit op de
internationale hotelschool in Den Haag. Op de basisschool ben ik
altijd graag actief geweest in de Oudervereniging.
Vorig jaar heb ik me aangemeld voor de ouderraad op het Veurs
Lyceum. Leuke bijkomstigheid is, dat je op deze manier nauwer
betrokken bent bij de gang van zaken op de school van je
kinderen. Ik vind het fijn om over ontwikkelingen binnen de
school mee te denken en te praten. Samen kom je tot de beste
keuzes. Verder zet ik me graag in om activiteiten te organiseren
die het (leer)klimaat op school beter maken.

