Vijf tips voor OR en MR om bij te dragen
aan een succesvolle maatschappelijke
stage
De ouderraad (OR) en medezeggenschapsraad (MR) spelen een belangrijke rol bij de relatie
tussen school en ouders. Zo ook bij de maatschappelijke stage. Hoe kunnen zij meedenken bij de
maatschappelijke stage? OUDERS VAN WAARDE geeft u tips!
1. Blijf op de hoogte
Zorg dat u als OR- of MR-lid op de hoogte bent van de ontwikkelingen op school met betrekking tot
de maatschappelijke stage. Lees informatie van school goed door en vraag eventueel naar
verduidelijking. Heeft de school u geïnformeerd over:
-

welke (leer)doelen de school in haar beleid heeft opgenomen?
welke klassen stage gaan lopen?
deadlines van leerlingen: wanneer moet de stageplek geregeld zijn en de opdrachten zijn
uitgevoerd?
hoe leerlingen zullen worden beoordeeld?
hoe leerlingen zijn verzekerd als zij buiten de school maatschappelijke stage lopen?
wat de school verwacht van ouders?
waar ouders terecht kunnen met vragen?

Zo bent u goed voorbereid op vragen van andere ouders. Controleer de paragraaf in de schoolgids
over de maatschappelijke stage op duidelijkheid en volledigheid.
2. Werk samen met de leerlingenraad
Heeft de school ook een leerlingenraad? Werk dan samen met de leerlingen uit deze raad,
bijvoorbeeld om voorlichtingsmaterialen voor leerlingen en ouders te beoordelen op
aantrekkelijkheid en handzaamheid. En geef samen met de leerlingenraad advies aan school over
hoe zij de maatschappelijke stage nog beter vorm kan geven.
3. Denk mee!
Heeft u goede ideeën of suggesties? Door erover te praten met andere betrokkenen (school,
stagebieders, leerlingen en andere ouders) kunnen ze omgezet worden in plannen. De school
heeft hier ook baat bij want uw ideeën dragen bij aan het onderwijs. Schroom dus niet mee te
denken over bijvoorbeeld:
-

Stageplaatsen: kunnen er leerlingen terecht bij uw eigen (vrijwilligers)werk? Of heeft u in uw
vrienden- , familie- of kennissenkring mensen die een stageplaats kunnen aanbieden?
Begeleiding: hoe vindt de begeleiding van de maatschappelijke stage plaats op uw school?
Kunnen ouders hierin ook bijdragen, bijvoorbeeld als ‘e-mailcoach’ of als stagebieder?

4. Wees alert: wat werkt wel en wat niet?
U bent als ouder in de OR of oudergeleding van de MR de oren en mond van de ouders en
leerlingen op school. Wees daarom alert op knelpunten. Noteer ook de positieve, effectieve
praktijken op school. Zo kunt u uw school een spiegel voorhouden: wat werkt wel en wat werkt
niet?
-

-

Stel uzelf als OR of MR op als ideeënbus (bijvoorbeeld in de vorm van een e-mailadres): laat
ouders via een brief weten dat ze vragen, knelpunten en ideeën ook via de MR of OR kenbaar
kunnen maken. Dit is voor ouders een laagdrempelige ingang. Zo hoeven ouders niet direct
naar de school toe te stappen.
Stel contactoudergroepen samen. Deze ouders zoeken contact met minder actieve ouders om
hen te informeren. En te horen welke vragen of behoeften deze ouders hebben en waar zij
tegen aan lopen.

Meer lezen over de maatschappelijke stage? Kijk op www.ouders.net
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