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Buitenhoutcollege: vol in de samenleving   

Het Buitenhoutcollege is een vmbo school waar betekenisvol leren in een uitdagende omgeving 

centraal staat. Een school die midden in de samenleving staat en waar sprake is van een 

intensieve samenwerking tussen docenten, leerlingen en ouders. De samenwerking met ouders 

wordt onder meer concreet door het werken met een ouderportal, een ouderraad, een 

overeenkomst tussen school en ouders en een tienpuntenplan voor ouderbetrokkenheid. 

 

 

Vernieuwende elementen 

1. Het Buitenhoutcollege (BHC) sluit met ouders een School - Ouderovereenkomst af. 

 

Samen verantwoordelijk 

Het Buitenhout College is van mening dat ouders, leerlingen en de school het samen moeten 

doen. De School - Ouderovereenkomst benadrukt deze gemeenschappelijke 

verantwoordelijkheid en geeft mogelijkheden voor het gesprek over die 

medeverantwoordelijkheid vanuit de verschillende rollen. De uitwerking van de overeenkomst is 

gebaseerd op de visie op ouderbetrokkenheid van de school. 

 

Uitwerking School - Ouderovereenkomst 

De School - Ouderovereenkomst wordt op het Buitenhout College in 2012 voor de leerjaren 1, 2 

en 3 formeel. Het is een vorm om de gezamenlijke verantwoordelijkheid te bekrachtigen, geen 

document met een juridische status. Het document is daarom uitdrukkelijk een dynamisch 

document, te benutten tussen de drie partijen: de ouders, de docenten en de leerlingen. 

Ondertekening van dit document wordt dan ook niet gevraagd. 

 

De afspraken in de School - Ouderovereenkomst zijn gerubriceerd onder drie rubrieken, te 

weten: zaken waarvoor de school verantwoordelijk is, zaken die de ouder/verzorger voor 

zijn/haar verantwoordelijkheid neemt en zaken waarvoor de leerling zelf verantwoordelijk is. 

Bijvoorbeeld: 

De school zal: 

- voor uw kind goed onderwijs verzorgen; 

- lesuitval tot het minimum beperken; 

- u via onder andere het ouderportal, website, per e-mail of schriftelijk op de hoogte houden 

van de resultaten van uw kind. 

 

Als ouder/verzorger van een kind/kinderen op het BHC zal ik ervoor zorgen dat: 

- mijn kind het huiswerk maakt en leert; 

- mijn kind op tijd op school is en alle schoolspullen bij zich heeft; 

- ik de ouderavonden en/of informatiebijeenkomsten bezoek. 

 

De leerling zal: 

http://www.leraar24.nl/leraar24-portlets/servlet/document?id=9d5be498-4140-456a-8ef1-d34fd125a431
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- met respect omgaan met iedereen die op het BHC aanwezig is; 

- zich inzetten om zo goed mogelijke resultaten te bereiken; 

- de gedragscodes van de school nakomen. 

 

Op de flaptekst van de School - Ouderovereenkomst zijn naast de uitwerking van de visie verder 

de volgende kernstatements opgenomen en uitgewerkt: 

- zorg voor een goede werksfeer; 

- houd je aan afspraken; 

- wees aardig voor elkaar; 

- denk aan je omgeving. 

Statements die als basis gelden voor het versterken van een positief sociaal gedrag. De 

gedragsregels zijn ook op een poster afgedrukt. 

 

 

Ouderraad 

De School – Ouderovereenkomst bevat ook informatie over de ouderraad van het Buitenhout 

College waarbij wordt aangegeven hoe ouders kunnen meedenken en meehelpen op school. 

Via de ouderraad kunnen ouders meedenken over situaties op school, bijvoorbeeld over het 

schoolplan, lesuitval, boekenborg, de website, communicatie en meer.  

De ouderraad signaleert en bespreekt eventuele problemen of zaken die beter zouden kunnen, 

men zoekt met elkaar naar een oplossing, adviseert de schoolleiding en is vertegenwoordigd in 

de medezeggenschapsraad. Deze kan er voor zorgen dat veranderingen en verbeteringen 

worden doorgevoerd. Onder andere vanwege de grote ouderbetrokkenheid en de samenwerking 

tussen leraar, leerling en ouders heeft de school in het schooljaar 2011-2012 uit handen van de 

Stichting Leraar, Leerling, Ouders (SLLO) het officiële certificaat voor ouderparticipatie 

ontvangen. 

 

 

2. Om vorm te geven aan het thema ouderbetrokkenheid heeft het Buitenhout College een 

Tienpuntenplan opgesteld. 

 

Tienpuntenplan 

De basis voor de uitwerking van het thema ouderbetrokkenheid is het zogenaamde 

Tienpuntenplan van het Buitenhout College.  

Ten aanzien van het behalen van goede resultaten staat in het plan: 

1. Ouders worden betrokken bij het keuzeproces voor vakken en/of een beroepsrichting dan 

wel een vervolgopleiding na het BHC. 

2. Ouders halen op speciale ouderavonden de rapporten van hun kind persoonlijk op. 

3. Ouders volgen via Teletop wat het huiswerk van hun kind is en welke toetsen wanneer 

worden afgenomen. De school maakt deze gegevens zichtbaar. 

4. Ouders volgen via het Webportal gelinkt aan de website van het BHC de cijfers en 

absentiegegevens van hun kind. De school maakt deze gegevens zichtbaar. 

 

Ten aanzien van de veiligheid: 

5. Ouders werken samen met de school om absentie te voorkomen. Ouders informeren de 

school over ziekte, doktersbezoek e.d. en school informeert ouders als hun kind niet op 

school is. 

6. Ouders en school hebben regelmatig contact over het kind, als het minder goed gaat, maar 

ook als het goed gaat. Ouderavonden zijn hier onder andere voor bedoeld. 

7. Ouders en school werken samen zodat hun kind de gedragscodes van het BHC nakomt. 

http://www.leraar24.nl/leraar24-portlets/servlet/document?id=3fdf61ac-2d9b-44a5-8fc0-7adcc7204684
http://www.leraar24.nl/leraar24-portlets/servlet/document?id=e9e37fc6-a322-4fd7-8184-cd9780a14c20
http://www.leraar24.nl/leraar24-portlets/servlet/document?id=f46f7261-f2ab-4746-ab47-d6baf6fa1cf3
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Ten aanzien van de organisatie van het BHC: 

8. Ouders kunnen meedoen aan activiteiten op school, die voor hun kind op het BHC 

georganiseerd worden. De school nodigt ouders hiervoor uit. 

9. Ouders worden door school uitgenodigd om vrijwilligerswerk te verrichten op school, 

bijvoorbeeld in de mediatheek. 

10. Ouders worden in de gelegenheid gesteld om zitting te nemen in de ouderraad dan wel 

medezeggenschapsraad van het BHC. 

 

Communicatie kan onder andere op de volgende manieren plaatsvinden: 

telefonisch, e-mail, mentoravonden, website, Teletop, social media, BHC!FM (een aan de school 

gelieerde site waarop o.m. foto’s te zien zijn), beroepsvoorlichting door ouders, ouders doen 

mee aan activiteiten op school, Buitengewoon Nieuws. 

 

 

 

Tips en tops 

a. Investeer in je communicatie. Veel en duidelijke communicatie en contacten leiden tot meer 

begrip en hierdoor tot een diepere relatie tussen school en ouders. 

 

Contactmomenten 

Het BHC onderscheidt de volgende contactmomenten: 

- Verplicht: zoals het ophalen van het rapport 

- Vrijwillig: zoals op thema-avonden, mentorspreekavonden en ouderavonden. 

- Vrijwilligersactiviteiten: in mediatheek, bij excursies en projecten. 

- Bij beroepsvoorlichting: ouders die aan klassen iets vertellen over hun beroep. 

- Formeel: in de Ouderraad, in de medezeggenschapsraad. 

 

 

b. Gebruik moderne communicatiemiddelen.   

 

Communicatiemiddelen 

- Naast de website heeft de school ook een eigen Facebookpagina. 

- Daarnaast zijn veel filmpjes te vinden via het televisiekanaal van de school (op Youtube), 

Buitengewoon TV.  

- Zowel op website en Facebookpagina als BuitengewoonTV zijn veel voorbeelden te vinden 

over betekenisvol leren in de praktijk. 

 

c. Werk ook bij het thema ouderbetrokkenheid vanuit de missie van de school. 

 

Missie 

De missie van het Buitenhout College luidt als volgt: ´Ieder kind heeft talent, ieder kind krijgt de 

kans dit talent op zijn niveau te ontwikkelen. Dit geldt natuurlijk voor het kunnen leren, maar het 

kan ook gaan om tekenen, muziek of sport. De school wil oog hebben voor individuele 

mogelijkheden en ervoor zorgen dat iedere leerling tot zijn recht komt. Dit uitgangspunt stellen 

wij centraal in ons onderwijs.´ 

 

Vanuit deze missie is een goede samenwerking tussen school/docenten, ouders en leerlingen 

gewoon een gegeven. Het BHC vertaalt dit gegeven in concrete acties. 

 

http://www.facebook.com/browse/admined_pages/?id=100003237798861#!/pages/Buitenhout-College/205662239515229
http://www.youtube.com/user/buitengewoontv?feature=results_main
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Kenmerken  

- Het Buitenhout College (www.buitenhoutcollege.nl) in Almere maakt samen met het 

Oostvaarders College en Montessori Lyceum Flevoland deel uit van de Stichting ABVO 

Flevoland. Dit is een stichting voor algemeen bijzonder voortgezet onderwijs in Flevoland.  

- Het Buitenhoutcollege heeft 1100 leerlingen en er werken ca. 130 medewerkers.  

 

 

Visie, beleid en praktijk 

Wat is ouderbetrokkenheid volgens het Buitenhoutcollege? 

De visie op ouderbetrokkenheid past bij het uitgangspunt van de school. De school geeft zich de 

opdracht om leerlingen in ruime mate kennis en vaardigheden te laten opdoen. De school 

stimuleert een brede persoonlijke ontwikkeling en probeert een actieve en zelfstandige rol van 

de leerlingen te bevorderen. Aandacht voor verschillen tussen leerlingen is hierbij van 

essentieel belang. Daarbij past ook aandacht voor en betrokkenheid van de ouders. De school 

verstaat onder ouderbetrokkenheid de betrokkenheid van ouders bij hun eigen kind en dat 

ouders en school in gelijkwaardigheid en met wederzijds vertrouwen samen werken aan de 

ontwikkeling van het kind, in de opvoeding en bij het leren, thuis en op school. Belangrijk hierbij 

is dat de ouders in eerste instantie het gezag van de docent en de school ondersteunen en dat 

de wederzijdse verwachtingen tussen school en ouders helder zijn. 

 

Waarom stimuleert het BHC ouderbetrokkenheid? 

Er zijn leerlingen die wat meer moeite hebben met leren. Het gebrek aan succeservaringen bij 

het leren speelt hierbij vaak een rol. Het BHC vindt dat daarbij de hulp van ouders hard nodig is 

om de leerlingen een succesvolle ontwikkeling te kunnen garanderen. School, leerlingen en 

ouders zullen het samen moeten doen. Ze hebben elkaar nodig. Ouders die bewust kinderen 

steunen bij hun ontwikkeling thuis en op school, dragen bij aan een betere ontwikkeling van hun 

kind op leer- en sociaal niveau. 

 

Respect, ruimte en resultaat 

Het BHC vindt het heel belangrijk dat iedereen respectvol met elkaar omgaat. Dit geldt voor 

leerlingen en medewerkers. Daarnaast wil het BHC iedereen de ruimte geven om zichzelf te 

zijn, om zijn eigen kwaliteiten in te kunnen zetten en verder te ontwikkelen. Respectvol met 

elkaar omgaan en elkaar de ruimte geven, vormen een stevige basis om uitstekende resultaten 

op school te kunnen boeken, wat betreft kennis, maar ook op sociaal gebied en bij 

(beroepsgerichte) vaardigheden. 

 

 

Schoolprofiel 

Het VMBO en de VMBO-leerlingen doen er toe!, vindt het BHC. Degelijk en kwalitatief goed 

onderwijs met duidelijke afspraken en een goede organisatie staan bij het BHC centraal. Door 

de kleinschalige opzet kennen leerlingen en docenten elkaar goed en heerst er een prettige en 

veilige sfeer op de school. 

De leerlingen worden, afhankelijk van het advies van de basisschool en de uitslag van de Cito 

eindtoets, direct in de juiste stroom geplaatst: in de beroepsgerichte leerweg/theoretische 

leerweg of theoretische leerweg/havo. Op deze wijze krijgt ieder kind precies die begeleiding die 

het nodig heeft en komen de individuele mogelijkheden van ieder kind tot zijn recht. 

In de onderbouw legt het BHC het fundament voor het vervolgonderwijs en het latere leven. In 

deze eerste fase van het voortgezet onderwijs gaat het naast algemene vorming op 

intellectueel, cultureel en sociaal gebied óók om de eerste, voorzichtige, oriëntatie op beroepen. 

http://www.buitenhoutcollege.nl/
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Het BHC streeft ernaar het onderwijs kleinschalig op te zetten en is ervan overtuigd dat 

kleinschaligheid bevorderlijk is voor een klimaat waarin: 

- ieders talent tot ontwikkeling kan komen; 

- onderwijs en begeleiding optimaal worden verzorgd. 

De belangrijkste manier waarop het BHC kleinschaligheid verwezenlijkt, is de verdeling van de 

school in teams. Een team bestaat uit ongeveer 12-15 mentoren/vakdocenten en staat 

onder leiding van een teamleider. Elk team heeft de verantwoordelijkheid voor zijn eigen team. 

De docenten geven hun lessen zoveel mogelijk alleen aan de klassen van het eigen team. Zij 

verzorgen met elkaar ook de begeleiding van de leerlingen uit het team. 

 

 

Contact 

Voor nadere informatie: de heer B. Lommen, directeur. Zie voor contactgegevens de website 

van de school. 

 

 

 

(redactie, januari 2013) 


