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De Leon van Gelder: school, leerlingen en ouders samen op weg naar een passende 

schoolloopbaan  

De Leon van Gelder in Groningen, een vestiging van het Reitdiep College, biedt onderwijs dat 

aansluit bij het niveau van leerlingen. Zowel school, leerlingen als ouders hebben hierin een 

eigen verantwoordelijkheid. 

Ouders zijn mede bepalend voor de schoolloopbaan van de leerlingen. Ouderbetrokkenheid en 

vooral het aanbrengen van structuur daarin, is daarom een belangrijk aandachtspunt binnen de 

school.  

 

 

Vernieuwende elementen 

1. Meebeslissen van ouders 

 

Werkgroep Ouderbetrokkenheid en Ouderraad  

Ouders hebben veel zeggenschap op de Leon van Gelder. Naar aanleiding van een onderzoek 

naar ouderbetrokkenheid op de school
1
, is een WOB (Werkgroep Ouderbetrokkenheid) in het 

leven geroepen. De werkgroep heeft tot doel om alles wat er gebeurt op het gebied van 

ouderbetrokkenheid beter te stroomlijnen. Uit het onderzoek kwam naar voren dat dit een 

belangrijk aandachtspunt zou moeten zijn. Op deze manier werkt de school niet 

mentorafhankelijk, maar wordt er gewerkt aan een duidelijke schoollijn ouderbetrokkenheid.  

De WOB heeft een plan en krijgt budget. Het is een volwaardig beslisorgaan binnen school. De 

werkgroep bestaat uit vier ouders en vier docenten (van elk leerjaar één). Schoolleider Hiltje 

Rookmaker zegt hierover: ‘Ik zie dit wel als een beginpunt van het verbeteren van de 

ouderbetrokkenheid binnen onze school. We zijn bewuster met het onderwerp bezig, het 

verhoogt de kwaliteit van de samenwerking.’ 

De teamleider zet het onderwerp op de agenda van het eigen teamoverleg. Zo blijft het thema 

actueel door de hele school.  

Naast de WOB heeft de school ook een ouderraad. Deze bestaat uit negen personen. Het doel 

is het optimaliseren van de samenwerking tussen ouders, school en schoolleiding. Ze vormen 

een klankbordgroep en geven advies. De ouderraad vergadert één keer per twee maanden. 

Voorbeelden van onderwerpen die aan bod komen zijn: personeel, lesuitval, verbeteren 

onderwijskwaliteit en de schoolgids. 

 

 
 
 
2. Een gezamenlijke studiedag met ouders en docenten 

 

                                                           
1
 De publicaties van dit meerjarig onderzoek zijn te vinden op: 

www.cps.nl/nl/Diensten/Publicaties/Publicaties-Zoeken/Onderzoek.html?pid=OZ-64. 
  

http://www.reitdiep.nl/leon-van-gelder/ouderraad
http://www.cps.nl/nl/Diensten/Publicaties/Publicaties-Zoeken/Onderzoek.html?pid=OZ-64
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Op 28 september 2012 hield de school een studiedag over ouderbetrokkenheid, samen met 

ouders. Dit is een voorbeeld van hoe de school ouders wil betrekken en actief maken. Op deze 

dag ontmoetten ouders en docenten elkaar om over verschillende onderwerpen te spreken. ’s 

Morgens kregen de ouders en docenten een apart programma aangeboden en aan het begin 

van de middag kwamen beide geledingen samen. 

Aan de hand van de tien criteria van de Stichting LLO is nagedacht over ouderbetrokkenheid. 

 

Het is een dag geworden waarop is stil gestaan bij allerlei aspecten van ouderbetrokkenheid. 

Welke invloed heb je als ouder? Hoe kan de school over-assertief gedrag van ouders 

voorkomen? Hoe kan het dat ouders soms de problemen van hun kinderen niet onder ogen zien 

en hoe kunnen docenten goed in gesprek gaan met ouders? Het was een dag die zich 

kenmerkte door interactieve informatieoverdracht. Op deze dag ging het dus niet om het 

oefenen van gesprekken met ouders. Wel kwamen er aspecten van goede en gelijkwaardige 

communicatie aan de orde. 

 

 

 

 

Tips en tops 

1. Betrek ouders actief. 

 

De Leon van Gelder vindt het betrekken van ouders bij ontwikkelingen van de school zeer 

belangrijk. Ouders worden gezien als belangrijke gesprekspartners bij het nemen van de juiste 

keuzes voor leerlingen. Hiltje Rookmaker zegt hierover: ’Je hebt als school niet altijd gelijk. 

Ouders weten vaak heel goed wat het beste is voor hun kind, ook als het gaat om school 

gerelateerde onderwerpen.’ 

Ouders worden regelmatig betrokken bij de gang van zaken op school. Dit gebeurt onder 

andere tijdens de ouderavonden. Omdat leerlingen vier jaar in dezelfde groep zitten, zijn ook 

ouders met elkaar verbonden en leren zij elkaar steeds beter kennen. Samen met de mentoren 

van het leerjaar (elk leerjaar heeft twee mentoren) worden onderwerpen besproken en geven 

ouders en mentoren ook over en weer feedback.  

 

Ouders worden sterk aangesproken op hun verantwoordelijkheid in het leerproces. De school 

communiceert bewust de driehoek ouders, school, leerling. Als een van de drie hier niet goed 

in functioneert, komt dat ten nadele van het leerproces van het kind.  

 

 

2. Informeer ouders. 

http://www.leraar24.nl/leraar24-portlets/servlet/document?id=7f8ce88b-528b-408b-bcd9-474f297d2dce
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Informatie en rol van mentoren 

De Leon van Gelder besteedt veel aandacht aan het goed informeren van ouders. Dit begint al 

voordat leerlingen voor het eerst naar school gaan. Ouders worden dan geïnformeerd over het 

reilen en zeilen van de school en wat er van hen wordt verwacht. De maandelijkse 

nieuwsbulletins, nieuwsberichten en mails spelen daarin een belangrijke rol. Op de site kunnen 

ouders lezen wat er zoal leeft op school.  

Mentoren spelen een essentiële rol in de informatievoorziening naar ouders. Docenten maken 

daarom ook een bewuste keuze om mentor te worden. Het betekent dat je zeer bereikbaar 

moet zijn voor ouders. Dit vindt de schoolleider een zeer belangrijk aandachtspunt: ‘Als ik merk 

dat ouders te lang op een reactie moeten wachten, spreek ik de mentoren er meteen op aan. Ik 

vind dat ouders meteen antwoord moeten krijgen, ik zit er bovenop’. 

 

 

Kenmerken 

- De Leon van Gelder is 

een onderdeel van het 

Reitdiepcollege. Hier 

vallen nog twee andere 

scholen onder (Het 

Kamerlingh Onnes 

College en de Simon van 

Hasseltschool). De drie 

scholen werken samen, 

maar hebben wel een 

eigen onderwijsconcept. 

- De school staat in een van de wijken van Groningen, Vinkhuizen, maar heeft vooral 

toestroom van buiten deze wijk (85 % komt uit andere wijken of van buiten de stad). Er 

komen leerlingen van verschillende nationaliteiten naar de Leon van Gelder.  

- De school heeft ongeveer 500 leerlingen en er werken 50 docenten.  

 

 

Visie, beleid en praktijk 

De Leon van Gelder biedt onderwijs aan leerlingen van VMBO t/m VWO en gaat ervan uit dat 

elk mens uniek is. Het onderwijs is erop gericht leerlingen zo toe te rusten dat zij kunnen 

functioneren in en bijdragen aan deze maatschappij. Het onderwijs spitst zich toe op de 

ontwikkeling van: 

- (leren) leren; 

- (leren) kiezen;  

- (leren) omgaan met elkaar. 

 

De manier waarop de school hieraan werkt is door:  

- te werken in meervoudig heterogeen samengestelde mentorgroepen (25 leerlingen); 

- te leren van en met elkaar; 

- te werken met een breed aanbod; 

- differentiatie naar talenten / leerstijlen; 

- uitstel van studie en beroepskeuze. 

 

Leerlingen in de leeftijd van 12 tot 16 jaar zijn bezig hun persoonlijkheid te ontwikkelen. Ze 

staan voor een aantal belangrijke keuzes, die bepalend kunnen zijn voor de rest van hun 

http://www.reitdiep.nl/leon-van-gelder/actueel
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(beroeps-)leven. Op de Leon van Gelder is het mogelijk je keuze uit te stellen tot het eind van 

het derde jaar. Op de meeste scholen gebeurt dit aan het eind van het tweede jaar. In jaar 3 

moeten ze kiezen voor een leerweg in jaar 4 en in jaar 4 moeten ze kiezen voor een 

vervolgopleiding. Ter voorbereiding leren de leerlingen hoe het doen van zo'n keuze gaat. Ze 

leren waar ze op moeten letten en wat er allemaal van invloed is op die keuze. Ze leren wat de 

gevolgen zijn van hun keuze en nemen er de verantwoordelijkheid voor. 

Door uitstel van keuze tot het eind van het 3e leerjaar kunnen leerlingen zich verder 

ontwikkelen. Ze ontdekken waar hun interesses, voorkeuren en kwaliteiten liggen. Daarom biedt 

de school de leerlingen veel en verschillende vakken aan: doevakken, denkvakken en creatieve 

vakken. In die vakken staat het zich eigen maken van de vakinhouden en het vergroten van 

vaardigheden centraal: leren en leren leren dus. 

 

Voor jongeren van 12 tot 16 jaar lijken zulke doelen al snel hoog gegrepen. De docenten 

begeleiden de leerlingen hierbij. Zo stellen de docenten duidelijke eisen aan het werk. Daardoor 

ontwikkelen leerlingen hun kennis, vaardigheden en inzicht optimaal. De school hanteert regels 

en afspraken over de manier waarop leerlingen met elkaar en met docenten omgaan. Dat 

ondersteunt een respectvolle omgang met elkaar. Leerlingen presenteren vaak hun werk aan 

elkaar. De andere leerlingen vertellen wat zij er goed aan vinden of wat zij anders gedaan 

zouden hebben. Leerlingen maken zelf afspraken om een interview af te nemen, of ze nemen 

actief deel aan activiteiten buiten de lessen met als doel dat ze ondernemend worden.  

Vaak kunnen leerlingen kiezen voor verschillende activiteiten. Dan bespreken de mentoren met 

leerlingen achteraf hoe ze hebben gekozen. Kies je voor een onderwerp omdat het je interesse 

heeft, of omdat je vrienden of vriendinnen er ook voor kiezen? 

De school vindt het belangrijk dat leerlingen ten eerste veel leren en ten tweede dat dit gebeurt 

in een prettige, vriendelijke sfeer. 

 

Anderhalf jaar geleden heeft de school mee gedaan aan het eerder genoemde onderzoek naar 

ouderbetrokkenheid. Uit het onderzoek kwam naar voren dat er al veel gebeurde op de school, 

maar dat het niet gestructureerd was. Het was erg mentorafhankelijk en er was geen duidelijke 

schoollijn. Ook liet de school niet zien wat er allemaal gebeurde. Men is druk bezig hier 

verandering in aan te brengen. En daar worden dus ook weer de ouders bij betrokken.  

 

 

Schoolprofiel 

- Een school is een gemeenschap waarin jongeren en volwassenen samen leren, werken en 

leven. Een goede werksfeer vinden de docenten van Leon van Gelder van belang. Juist 

daardoor kunnen leerlingen en medewerkers zichzelf zijn en daarbij rekening houden met 

de ander. Bovendien vindt de school het een waardevolle voorbereiding op rollen die 

leerlingen later moeten vervullen. 

- De school is een openbare school voor voortgezet onderwijs voor leerlingen met een 

basisschooladvies voor VMBO, HAVO of Atheneum. De Leon van Gelder biedt een 

vierjarige opleiding.  

- In alle leerjaren is sprake van vakkenintegratie. De school biedt de leerstof niet in aparte 

vakjes, maar de leerlingen beleven het aanbod als een geheel. Daardoor kunnen ze hun 

kennis en vaardigheden gemakkelijker in diverse gebieden inzetten. 

- Een klas bestaat uit 25 leerlingen en er wordt gewerkt met tafelgroepen. Leerlingen blijven 

gedurende vier jaar in dezelfde groep zitten. Er is een duidelijke doorgaande leerlijn. 

Kinderen kunnen niet blijven zitten.  

- De Leon van Gelder wil een goede en prettige school zijn, zo'n school waar een leerling 

graag heen gaat en waar een jongere, als de opleiding is afgerond, met trots en plezier op 
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terugkijkt. Respect is daarom een leidend begrip in de school: respect voor jezelf, voor de 

ander, voor eigendommen van de ander. Iedereen moet zichzelf kunnen zijn, maar daarbij 

ook rekening houdend met de ander. Dat geldt voor leerlingen, docenten én ouders! 

 

 

Contact 

Voor nadere informatie: mevr. H. Rookmaker directeur van de school. Zie voor contactgegevens 

de website van de school. 

 

 
(redactie, januari 2013) 


