Ouderraad
De ouderraad bestaat uit enthousiaste ouders/verzorgers die zich allen betrokken
voelen bij het onderwijs en leerklimaat op school. De ouderraad heeft
vertegenwoordigers uit verschillende woonplaatsen. Hierdoor is er ook specifiek
aandacht voor leerlingen uit de buitengebieden.
Als ouderraad hebben we vijfmaal per jaar overleg samen met Bertine Dechesne,
decaan van de bovenbouw en Paul Vermeulen, afdelingsleider. Ook is een vaste
vertegenwoordiger van de MR hierbij aanwezig. De ouderraad heeft in tegenstelling
tot de medezeggenschapsraad (MR) geen formele beslissingsbevoegdheid, maar wel
een adviserende taak richting de school. De ouderraad kan gevraagd en ongevraagd
adviseren. De ouderraad beheert de vrijwillige ouderbijdrage. Eenmaal per jaar tijdens
de jaarvergadering Ouderraad wordt hierover verantwoording afgelegd. Deze
vergadering is openbaar en via de nieuwsbrief wordt dit aangekondigd.
Ieder jaar organiseren we een thema-avond met een actueel thema. Zo hadden we
afgelopen jaren een boeiende avond over Social media en Meer leren in minder tijd.
Daarnaast zijn we aanwezig bij open dagen en bij de diplomering waarbij elke
geslaagde het fotojaarboek ontvangt.
Communicatie en contact met andere ouders.
Regelmatig verstuurt de school een nieuwsbrief aan ouders/verzorgers. Hieraan levert
ook de ouderraad een bijdrage. Als ouderraad willen we een luisterend oor zijn voor
alle ouders/verzorgers. Leden van de ouderraad zijn op verzoek aanwezig op
voorlichtings- en ouderavonden. Naast een gesprek met een docent, is een 10 minuten
gesprek met de ouderraad ook mogelijk op de ouderavond. Heeft u suggesties of
belangrijke onderwerpen die u graag bij de ouderraad op de agenda wilt zetten, dan
kunt u deze per mail kenbaar maken.
Ouderraad-capellen@OOZ.NL

Even voorstellen
Roos Kiers, Voorzitter
Ik ben Roos Kiers, getrouwd en onze dochters doen beide tweetalig VWO in het 2e en
4e jaar. Vanaf 2015 zit ik met veel plezier in de ouderraad en vanaf vorig jaar ben ik
voorzitter. Mijn drijfveer is betrokken te zijn bij de ontwikkelingen op school en een
inbreng te geven hierover. Het belangrijkst vind ik dat de leerlingen zich positief kunnen
ontwikkelen van kind naar authentieke jongvolwassene met zelfvertrouwen. Ik vind het
daarom heel belangrijk dat de middelbareschooltijd een fijne periode is die bijdraagt
aan een basis om vanuit eigenwaarde verder te gaan. In mijn werk als holistisch
therapeut/coach zie ik hoe belangrijk dat is voor de verdere persoonlijke ontwikkeling.
Als ouders zien we hoe onze kinderen thuiskomen en wat hun frustraties zijn of juist
waar ze heel blij mee zijn op school. Zo zijn we als ouderraad ook een spiegel en een
spreekbuis vanuit onze kinderen. Mijn ervaring is dat de school onze inbreng actief
meeneemt en dat werkt stimulerend voor de ouderraad en de samenwerking met
school.
Elly Berkel, Secretaris
Ik ben Elly Berkel, 43 jaar en samen met man en drie dochters woonachtig in Ommen.
Inmiddels volgen onze oudste twee dochters tweetalig VWO op de van der Capellen
Scholengemeenschap.
In het dagelijks leven ben ik organisatie adviseur gericht op interne samenwerking en
communicatie. Dit doe ik vanuit mijn eigen onderneming voor diverse profit en non
profit organisaties. Daarnaast ben ik trainer en coach op het gebied van

persoonlijkheid en gedrag en adviseer/begeleid ik verzuimvraagstukken voor
organisaties en/of medewerkers.
De ouderraad geeft mij enerzijds de gelegenheid om langs de zijlijn de ontwikkeling
van mijn dochters op deze school te volgen. Anderzijds biedt het mij de gelegenheid
om op een positieve manier samen te werken met school om op die manier een zo
optimaal mogelijk leer- en leefklimaat te ontwikkelen voor leerlingen en school.
Binnen de ouderraad ben ik secretaris en vice voorzitter. Het is een leuke, gezellige
en bovenal positief ingestelde ouderraad en we streven ernaar om te werken vanuit
mogelijkheden in plaats van bij de onmogelijkheden te blijven steken. Een leuke
uitdaging waar we zeker nog een aantal positief ingestelde ouders bij kunnen
gebruiken.
Wendy Schipper, Penningmeester
Ik ben Wendy Schipper-de Vries woon in Balkbrug en heb in de ouderraad plaats
genomen om meer betrokken te zijn bij school. Ik heb een dochter in havo 4. Ik ervaar
het contact met school als zeer prettig en hoop iets te kunnen bijdragen aan contact
tussen ouders en school.
Abas Ali, lid
Mijn naam is Abas Ali, vader van Ramla Ali.
Ik ben 49 jaar, getrouwd, vader van vier kinderen. Ik heb een financieel- en
advieskantoor in Zwolle.
Mijn motivatie om lid van Ouderraad te worden komt voort uit het feit dat ik, het
onderwijs in het algemeen en Van Der Capellen, in het bijzonder een warm hart
toedraag. Mijn oudste dochter (die momenteel studeert Geneeskunde aan VU
Amsterdam) en mijn zoon (die momenteel studeert financiële administratie aan Deltion
College) en nu mijn dochter, zijn heel hartelijk ontvangen bij Van der Capellen.
Lid zijn van de ouderraad maakt het mogelijk om op te komen voor de belangen van
leerlingen en ouders. Samen met de school kan een lid bijdragen aan de kwaliteit van
het onderwijs en welzijn van onze kinderen. Ik wil hierbij graag mijn steentje bijdragen.
Geraldine IJzerman, lid
Maarten Woertman,lid
Remco Angioni, lid

