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De Topmavo: een stimulerende leeromgeving  

Samen met ouders de school beter maken! Samenwerking met ouders: een groeiproces! 

CSG Groene Hart Topmavo heeft hart voor talent. TOP staat voor Talent Ontwikkelen tot Prestaties. 

De samenwerking tussen school en ouders wordt onder andere door de klankbordgroep steeds 

intensiever. ‘Wij willen samen met ouders de school beter maken! Wij betrokken de 

ouderklankbordgroep bij de weg van zwak naar sterk, de gezonde school en bij de inzet van het 

project ‘Aandacht voor de ander’. Het is belangrijk dat je verhaal naar ouders congruent is met de 

werkelijkheid’, aldus de directie. 

 

Vernieuwende elementen 

1. Ouders zijn betrokken bij de inhoud van de communicatie. 

Toen de inspectie de school als zwak bestempelde, is de ouderklankbordgroep betrokken bij de 

wijze waarop dit gecommuniceerd is met alle ouders in de school. De ouderklankbordgroep heeft 

toen bijvoorbeeld feedback gegeven op de brief die naar alle ouders ging. Ouders zijn in het 

proces steeds goed geïnformeerd over de situatie dat de school de aandacht van de inspectie 

had. Ook nieuwe ouders werden hierover geïnformeerd.  

2. Ouders wordt gevraagd naar hun mening over allerlei onderwerpen. 

Een tweede voorbeeld waarbij de ouderklankbordgroep betrokken is, betreft het aanbod van de 

catering op school. Er is hiervoor een enquête gehouden zowel bij ouders als bij leerlingen en 

collega’s. Het verslag hiervan is besproken in de ouderklankbordgroep. De directie: ‘Het leuke is 

dat de school ontdekte dat de cateraar ook bereid was om te bewegen naar de wensen die wij 

als school, samen met ouders, leerlingen en collega’s hebben.’  

3. Ouders worden ook bij moeilijke keuzes betrokken. 

Op de school wordt jaarlijks tussen Kerst en Pasen een project gehouden onder de naam 

‘Aandacht voor de ander’. In deze periode halen leerlingen geld op voor goede doelen. Er 

worden doelen gekozen die dicht bij de belevingswereld van de leerlingen liggen. Dit jaar haalt 

de school geld op voor een nieuw speeltoestel voor de school voor speciaal onderwijs die naast 

de school staat. Een onderdeel van het project ‘Aandacht voor de ander’ zal dit jaar zijn dat 

leerlingen ook geld ophalen voor een medeleerling die leukemie heeft. Dat geld wordt besteed 

aan een I-pad voor deze leerling. De directie: ‘Dit is vooraf besproken in de 

ouderklankbordgroep, om te onderzoeken of men vond dat we dit zo konden doen. Er is positief 

en instemmend op gereageerd. Op deze manier weet de school dat er draagvlak is onder de 

ouders.’ 
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Tips en tops 

 

1. Bouw aan vertrouwen door ouders te betrekken bij veel verschillende onderwerpen. 

 

Werken aan vertrouwen – goede communicatie als basis 

‘Wij werken aan een cultuur van vertrouwen. Dat is iets wat moet groeien in de praktijk. Wij 

informeren de ouders op verschillende manieren. Wij sturen drie keer per jaar een Nieuwsbrief, 

daarnaast is er per klas drie keer per jaar een mentorbrief en hebben we nog onze vier “Toppers”, 

een schriftelijk bulletin. We merken dat bijvoorbeeld de mentorbrief goed wordt gelezen. We hebben 

laatst in klas 3 de leerlingen die niet zo’n goed rapport hadden zelf uitgedaagd om een plan van 

aanpak te schrijven. We bespreken dit met de mentor en de leerling en tegelijk informeren we de 

ouders hierover in de mentorbrief. Onze cultuur draagt in toenemende mate kenmerken van een 

participatiecultuur. 

 

 

2. Deel ook moeilijke dingen met ouders, bijvoorbeeld als de kwaliteit van de school tijdelijk minder 

is dan verwacht mag worden. Openheid wordt gewaardeerd. 

3. Vraag feedback op relevante onderdelen van je beleid.  

4. Zorg voor continuïteit in de cultuur van de ouderklankbordgroep. 

 

 

Kenmerken  

- De Groene Hart Topmavo (www.groenehartscholen.nl/topmavo) staat in 

Alphen aan de Rijn.  

- Alle eersteklassers kiezen uit één van de vijf talentklassen: sport, atelier, 

muziektheater, techniek en culinair. 

 

‘Hart voor jouw Talent!’ 

‘Iedereen heeft iets waar hij of zij goed in is of graag doet. Anders gezegd: iedereen heeft talenten. 

Bij ons krijgen leerlingen de ruimte om op school hun talenten te ontwikkelen en worden ze 

uitgedaagd om meer met hun talent te doen.’  

- Eén middag in de week;  

- Doen waar je goed in bent óf wat je graag doet;  

- Aandacht voor samenwerken en presenteren.  

‘Op een middag gaan alle leerlingen aan de slag in de gekozen talentklas. Onder leiding van 

deskundige leraren wordt er een gevarieerd programma aangeboden. De talentklas staat op de 

lessentabel van cursusjaar 1 en 2 en is voor alle leerlingen verplicht. Elke talentklas heeft een 

eigen programma. Binnen het programma wordt extra aandacht besteed aan de vaardigheden 

‘samenwerken’ en ‘presenteren’.’ 

‘Op het aanmeldingsformulier waarmee je voor onze school wordt aangemeld, maak je samen met 

je ouders de keuze voor zowel de niveauklas als de talentklas.’ (Website)  

 

 

- De school heeft een eigen leerlijn voor leerlingen die naar de havo kunnen. Zij stappen na het 

derde leerjaar over naar vier havo op de lyceumvestiging van het Groene hart.  

- Er is sprake van een toenemend aantal leerlingen uit de regio. 

- De school bereidt zich voor op nieuwbouw. 

http://www.groenehartscholen.nl/topmavo
http://player.vimeo.com/video/35954275
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- CSG Groene Hart is onderdeel van SCOPE scholengroep (Stichting voor Christelijk Onderwijs 

Alphen aan den Rijn e.o.). CSG Groene Hart profileert zich als een school waar kinderen samen 

leren en samen werken en waar men trots is op de prestaties van haar leerlingen.  

 

 

Visie, beleid en praktijk 

CSG Groene Hart is een christelijke scholengemeenschap. Bij de inhoud en vormgeving van het 

onderwijs geeft de school de betekenis van Bijbelse verhalen een plaats. Die verhalen vertellen iets 

over geloof, hoop en liefde, menselijkheid, samenleven, gerechtigheid en vrede, vrijheid, zorg en 

aandacht voor de zwakken. Deze woorden zijn het uitgangspunt in de identiteit van de school en men 

probeert deze begrippen een plek in school te geven. Deze identiteit is zichtbaar in de dagelijkse 

dagopeningen, in de vieringen en in het vak levensbeschouwelijke vorming voor alle leerlingen. 

 

Ouderbetrokkenheid 

De visie op ouderbetrokkenheid is niet expliciet beschreven, maar wordt wel ‘geleefd’. De school 

vindt dat ouders belangrijk zijn en dat er samengewerkt wordt met de ouders om de school beter te 

maken. Dat is een doorlopend traject. ’De samenwerking met ouders vonden we in het begin wel 

spannend. We waren best wel huiverig voor heel kritische ouders. Wij merken echter dat er in de 

loop van de jaren een constructieve overlegcultuur gegroeid is. In het overleg dat we hebben, 

brengen zowel de school als de ouders punten in die we bespreken. Zo hebben wij met de ouders 

gesproken over een proef waarbij we in een klas met I-pads gaan werken. De ouders gaven ons de 

tip om leerlingen als adviseurs te betrekken bij de invoering. Zo’n idee nemen wij dan over’, aldus de 

directie. 

 

Meepraten in de Klankbordgroep 

‘Als kinderen van de basisschool naar het voortgezet onderwijs gaan, raken ouders minder betrokken 

bij de school. Dat is logisch: op weg naar volwassenheid gaat uw kind steeds zelfstandiger zijn of 

haar eigen weg. U wordt via ouderavonden, spreekavonden en mentorcontacten op de hoogte 

gehouden van de zaken die voor uw kind spelen. Maar dat is voor ons niet genoeg! Wij willen het 

beste voor uw kind, net als u! Daarom zoeken we enthousiaste ouders, die over diverse thema's in 

de school met ons willen praten. 

We werken al jaren met ouders in een zogenaamde Klankbordgroep. Hierin kunt u meedenken over 

thema's als: pedagogisch klimaat op school, de ontwikkeling van de Topmavo, de omgang van 

docenten met leerlingen, de contacten met ouders, thema-avonden voor ouders etc. etc. In deze 

zaken hechten wij belang aan uw visie en inzicht. We willen weten hoe u 'als klant' onze school 

ervaart. We willen samen met u manieren bedenken om de drempel van school te verlagen.  

De klankbordgroep bestaat op dit moment uit zeventien personen en vergadert ongeveer vijf maal 

per jaar samen met de unitleider en locatieleider.’ (Website) 

 

 

 

Schoolprofiel 

- Op de Topmavo volgen leerlingen de theoretische leerweg van het vmbo. Naast de 

kennisoverdracht, nodig om het diploma te halen, vindt de school het van groot belang ook de 

nadruk te leggen op een goede (leer)houding en goed ontwikkelde (studie)vaardigheden. Door 

een kleinschalige omgeving in een overzichtelijk gebouw met goede gefaciliteerde ruimtes en 

een team dat de leerlingen begeleidt, haalt men bij leerlingen eruit wat erin zit.  

player.vimeo.com/video/32964400
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- Voor leerlingen die kunnen opstromen naar de havo, is het mogelijk op de Topmavo te blijven. 

Zij gaan dan naar de havo, maar zijn gehuisvest in het gebouw van de Topmavo. De 

begeleiding en de leerstijl blijven herkenbaar voor hen. 

- Op de mavo die ‘Talent wil Ontwikkelen tot Prestaties’ staat de leerling centraal. Leerlingen 

ontdekken wat hun talenten zijn én waar hun zwakke kanten liggen. Ze doen kennis op en ook 

vaardigheden, zoals samenwerken met anderen, presenteren, onderzoeken en nieuwe 

problemen aanpakken en oplossen. Na de Topmavo gaan leerlingen naar het mbo of de havo. 

De Topmavo bereidt ze daar op voor. 

 

 

Contact 

Voor nadere informatie: mevr. P.J. Pison, unitleider. Zie voor contactgegevens de website van de 

school. 

 

 

(redactie: januari 2013) 

 

 


