
 

 
 
Zwolle, 13 februari 2020  
  
  
Aan:     Alle ouders van de leerlingen van het Meander College 
  
Betreft:  Uitnodiging klankbordbijeenkomst 3 maart 
 
 
Beste ouder(s)/verzorger(s), 
 
Een jaar geleden organiseerden wij samen met de Ouderraad een klankbordbijeenkomst voor 
ouders. Wij vonden het belangrijk om buiten officiële kaders met u in gesprek te gaan over de 
vragen ‘Waar zijn we goed in?’, ‘Waar moeten we direct mee ophouden?’ en ‘Welk advies 
hebt u voor ons?’. De avond, die begon met een gezamenlijke maaltijd, werd al snel 
‘participizzabijeenkomst’ genoemd, met een knipoog naar de tv-serie De luizenmoeder. De 
bijeenkomst leverde veel nuttige ideeën op, die wij hebben verwerkt in het Schoolplan 2019-
2023. We namen ons voor minstens één keer per jaar zo’n klankbordavond te houden.  
Wij nodigen u daarom uit om op dinsdag 3 maart opnieuw onze gast te zijn. Tijdens deze 
klankbordbijeenkomst denken we na over één centrale vraag: hoe kunnen we leerlingen in het 
dag- en weekrooster enige ruimte bieden om zelf keuzes te maken?  
Op dit moment volgen alle leerlingen een van tevoren vastgesteld rooster. Elke leerling krijgt 
precies evenveel uren Engels, wiskunde enz. Er is nauwelijks ruimte om in te spelen op 
leerlingen die sneller door de stof gaan en wat extra’s aankunnen, of leerlingen die juist extra 
uitleg en begeleiding nodig hebben. Er bestaan meerdere systemen waarmee scholen 
proberen meer op maat te werken. Volgend jaar willen wij voor het eerst ervaring opdoen 
met een (voorzichtige, gematigde) vorm van keuzewerktijd. Daarover willen we graag uw 
mening horen. 
Het programma op 3 maart is als volgt: 

 18.00-18.45 uur 

Samen eten, informeel kennismaken 

 18.50-19.00 uur 

Toelichting op het thema ‘keuzeruimte’ (teamleiders) 

 19.00-20.00 

2 gespreksrondes 

 20.00-20.30 uur 

Nabespreking, ook nadenken over de vorm van dit soort klankbordbijeenkomsten. 

In verband met de maaltijd vragen wij u zich van tevoren aan te melden via <<LINK LINK>>. 
Graag tot ziens! 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Bert van Uffelen, voorzitter Ouderraad 
Rebecca Baars-Soppe, namens het managementteam 
 
 


