
VERENIGDE HYPERIONOUDERS VERENIGD!  
Afgelopen bijeenkomst van de Klankbordgroep is het plan gepresenteerd om de drie 
oudervertegenwoordigingen binnen het Hyperion: de Klankbordgroep, de Oudervereniging en de 
oudergeleding in de deel-medezeggenschapsraad meer te laten ‘versmelten’. Alledrie de 
vertegenwoordigingen hebben hun eigen wortels in de korte ontstaansgeschiedenis van het 
Hyperion en ooit dienden zij een ander doel in de betrokkenheid van ouders bij de school: 
meedenken (KBG), meewerken en beheren middelen (OV) of controleren en adviseren (DMR). 
In de praktijk blijkt dit de laatste jaren een tripartite kruimeltaart van ouderbetrokkenheid die lastig 
uit te leggen valt aan ouders, zeker aan nieuwe. De huidige opzet schiet daardoor zijn hoofddoel 
voorbij. Ook zijn de redenen die er ooit waren voor deze scheiding der machten wellicht niet meer 
actueel. Er moesten ooit te veel dingen georganiseerd en besproken worden die niet allemaal op één 
agenda pasten. Nu er ondertussen veel is opgezet -o.a. op financieel gebied- en de samenwerking 
met school op veel punten meer vanzelfsprekend loopt is het echter handiger om weer de handen 
ineen te slaan en de stem der ouders -zoveel mogelijk- vanuit één kernorgaan te laten klinken. (evt 
onder andere naam?) 
 
WAT IS HET VOORSTEL? 

• Ingaande het jaar 21/22 fuseren de Klankbordgroep en de Oudervereniging, waarbij het 
bestuur van de Klankbordgroep tevens formeel (statutair) het bestuur van de 
oudervereniging zal vormen.  

• De klankbordgroep vormt binnen deze nieuwe opzet een ‘kerngroep’ van 
vertegenwoordiging van alle leden van de oudervereniging, dus de ouders. Voor veel van de 
huidige leden verandert er echter niets. De kern blijft meedenken over de toekomst van de 
school en dilemma’s waar het bestuur voor staat. 

• De oudergeleding van de deelraad is altijd vertegenwoordigd in de klankbordgroep, 
waardoor deelraadzaken ook geagendeerd kunnen worden en besproken indien nodig. 

• In de nieuwe opzet valt het beheer van financiële middelen zoals de ouderbijdrage en het 
Hyperion fonds onder het bestuur van de Klankbordgroep, zodat hier ook samen met school 
besluiten kunnen worden genomen over besteding en aanwending van fondsen. 

• 21/22 is een overgangsjaar. Hoewel diverse huidige leden van KBG en OV na lopend jaar 
formeel afscheid van hun functies zullen nemen zeggen zij toe het nieuwe bestuur te blijven 
ondersteunen. 

 
WAT IS ER NODIG? 
Het is een mooie ontwikkeling dat de huidige klankbordgroep een ruime vertegenwoordiging van 
ouders omvat van de verschillende leerjaren binnen het Hyperion en het zou mooi zijn als het nieuwe 
bestuur van OV en KBG eenzelfde evenwichtige verdeling kent. Het zou dan mooi zijn als enkele 
ouders uit de klankbordgroep de voor 21/22 vrijgekomen bestuursfuncties op zich willen nemen 
(tijdsbesteding ongeveer 1 dag per maand). Het gaat daarbij minimaal om een nieuwe voorzitter en 
een nieuwe penningmeester, die met de secretaris en een tweetal algemene bestuursleden zorg 
willen dragen voor: 
  

• het organiseren van ongeveer zes bijeenkomsten per jaar van de klankbordgroep 
• het vertegenwoordigen van de stem van de verenigde ouders van het Hyperion  
• meebeslissen met school en deelraad over besteding en inning van ouderfondsen 
• samen met het schoolbestuur en het docententeam geweldig onderwijs en een waanzinnige 

schooltijd mogelijk maken voor alle leerlingen op het Hyperion! 
 
Zoals aangegeven zal het nieuwe bestuur gesteund blijven door zowel het latend bestuur als de rest 
van de klankbordgroep.    


