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Algemeen
1. Wat is een KOV-ouder?
KOV-ouders vertegenwoordigen de ouders 
van de leerlingen en fungeren als een com-
municatie-kanaal tussen school en ouders.  
De school wil graag geïnformeerd worden 
over wat er bij de ouders speelt en andersom 
kan de school via de KOV-ouders de ouders 
informeren.

De Ouderraad coördineert de samenwer-
king tussen school en KOV-ouders. Dit is 
vast gelegd in het Reglement Ouderraad 
 Maerlant-Lyceum (vastgesteld 23 mei 2018). 
Op te vragen bij de secretaris van de Ouder-
raad (ouderraad@maerlant-lyceum.nl) 

2. Hoeveel KOV-ouders zijn er?
We streven naar twee KOV-ouders per klas. 
In het schooljaar 2018-2019 waren er 68 
KOV-ouders.

3. Hoe kan ik een KOV-ouder van een 
andere klas benaderen?
Dat kan via de secretaris van de Ouderraad 
(ouderraad@maerlant-lyceum.nl). De Ouder-
raad heeft een lijst van alle KOV-ouders.

4. Waar vind ik informatie over leer-
krachten, mentoren, coördinatoren, 
conrector en rector?
Op de site van school op de pagina https://
www.maerlant-lyceum.nl/schoolinformatie

5. Wat doe ik als een leerling of ouder 
mij benadert met een issue?
Als KOV-ouder is het niet uw taak om proble-
men op te lossen, maar om ervoor te zorgen 
dat de communicatie goed verloopt; dat wil 
zeggen dat de juiste personen worden 
ingeschakeld. Wat u kunt doen is leerlingen 
en ouders verwijzen naar de juiste persoon 
binnen de school.  Dat is in eerste instantie 
de leerkracht, maar u kunt ook verwijzen 
naar de mentor, de coördinator of de 
(con)rector. Namen, email e.d., kunt u 
vinden op de website van de school (zie 4 
 hierboven).

6. Wederkerende issues
Als u een bepaald issue vaker hoort dan 
kunt u dat aanmelden voor de KOV-avond. 
Zie 12 hieronder.

7. Hoe kom je aan de mailadressen van 
de ouders?
Die kunt u opvragen bij de mentor van de 
klas. Zie 4 hierboven.

Borrel
8. Wat is de borrel?
Dit is een gelegenheid voor de ouders van de 
klas om informeel samen te komen, elkaar en 
ook de mensen van de school beter te leren 
kennen. Borrels worden gegeven bij een ou-
der thuis, die daarvoor het huis beschikbaar 



stellen, maar ook wel in een bar, restaurant of 
andere locatie. De KOV-ouders organiseert 
de avond.

9. Wie nodig je uit?
De ouders natuurlijk, maar gebruikelijk is ook 
dat de mentor wordt uitgenodigd.

10. Wat is de opzet van de avond?
Er is geen vast stramien maar het is wel 
gebruikelijk dat de mentor iets vertelt over 
hoe het gaat op school en dat ouders een 
paar vragen kunnen stellen. Verder is het een 
informele borrel.

11. Hoe regel je het betalen?
Ook hiervoor is geen vast stramien aanwezig. 
De borrel kan in elk geval niet gedeclareerd 
worden bij de school. Bij sommige klassen 
nemen de ouders zelf iets mee en regelt de 
gastouder de drankjes. Je kunt van tevoren 
iedereen een bedrag laten betalen. 
Soms ook staat er een pot op tafel en via de 
app een betaalverzoek sturen kan natuurlijk 
ook.

KOV-avond
12. Wat is een KOV-avond?
De Ouderraad organiseert drie keer per jaar 
een avond waar alle KOV-ouders bijeen-
komen, dat is de KOV-avond. Die avond 
bestaat uit twee delen.

In het eerste deel komen alle KOV-ouders 
van een bepaalde jaarlaag (brugklas, 2,3,4,5 
en 6) bijeen met een vertegenwoordiger van 
de schoolleiding. Zaken die spelen in een 
bepaald jaar worden daar besproken. Voor 
een KOV-avond verzamelen de KOV-ouders 
bij de ouders of er nog punten zijn waarvan 
de ouders denken dat ze besproken moeten 
worden.

Er wordt een verslag van gemaakt door één 
van de KOV-ouders uit de jaarlaag.

Het tweede deel is plenair, hier komen alle 
KOV-ouders, Ouderraad en schoolleiding 
bijeen. Hier worden zaken van de Ouderraad 
besproken, zoals jaarverslag, begroting, 
voortgang van projecten en installatie van 
nieuwe leden. De rector informeert de 
KOV-ouders over ontwikkelingen op en 
rondom de school. Van dit deel wordt ook 
een verslag van gemaakt door de secretaris 
van de Ouderraad.

13. Hoe vaak is er een KOV-avond?
Zoals gezegd zijn er 3 per jaar. Meestal is de 
eerste in oktober, de tweede in februari en 
de derde in mei.

De Ouderraad stuurt twee weken van 
 tevoren een uitnodiging plus agenda.




