
Ouderavond op H. Hartschool 

 
Donderdag 23 januari j.l. werd er onder enorme belangstelling een ouderavond georganiseerd voor 
ouders en leerkrachten van H.Hartschool. Het bureau ‘Samen- binden” uit Emmen verzorgde deze 
ouderavond.  
Tijdens de uitreiking van de schoolleider van het jaar – Pluim van het onderwijsbureau Meppel in 
september 2013, kreeg de winnende directeur Mariëtte Eilert van H. Hartschool, deze geheel 
verzorgde ouderavond als prijs overhandigd! 
Het werd een bijzondere en hartverwarmende avond, vol saamhorigheid. Het thema: partnerschap 
tussen ouders en school stond centraal. Spreken ouders en school dezelfde taal?  In een afgeladen 
volle zaal werden ouders en leerkrachten telkens met elkaar verbonden. Met behulp van grappige 
werkvormen en tot de verbeelding sprekende filmpjes, was er veel gelegenheid om in groepjes met 
elkaar te spreken, af te stemmen, te lachen over de overeenkomsten en de verschillen van de diverse 
mensen onderling . Maar ook was er veel ruimte voor de juist verbindende factoren, met aandacht 
voor waarden als respect voor anderen en verschillen tussen mensen, zelfvertrouwen, 
zelfontplooiing, ontwikkelen van talenten, verantwoordelijkheid en samenwerken in een 
gemeenschap. Een onderdeel van deze avond was ook de introductie van de identiteitsboom van 
HHartschool, waarin dezelfde waarden naar voren kwamen. 
In alle opzichten een zeer geslaagde avond, met een hoge opkomst, een hoge opbrengst in 
afstemming, een hoog lachsalvo en  een hoge waardering naar twee kanten . Het hoogtepunt van de 
avond was toch wel het moment dat de ouder/ ouders, het hartjesschilderij met daarin tekeningen 
van hun kind/kinderen mochten ophalen uit de 
desbetreffende klassen. Op initiatief van 
‘Samenbinden’ konden ouders vervolgens een 
compliment schrijven voor hun kind en mogelijk voor 
de school. 
De avond werd besloten met een nieuwjaarsborrel  
waarin ouders en leerkrachten  van H. Hartschool een 
toast uitbrachten op voortzetting van een fijne 
samenwerking om de slogan van de school te kunnen 
blijven bereiken; “H.Hartschool, een school waar 
kinderen mogen worden wie ze zijn! “ 
Martin en Joyce van ‘Samenbinden’,  verdienen een groot compliment voor de manier waarop zij de 
avond hebben georganiseerd waardoor de term partnerschap inhoud heeft gekregen. 
Een aanrader voor elke school!  

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=683954304989798&set=a.606053659446530.1073741826.100001257053661&type=1&relevant_count=1

