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KOM OOK BIJ DE
Ouderraad!

Algemeen
Het Connect College bestaat niet alleen uit docenten, leerlingen en
onderwijsondersteunend personeel. Zij maken het onderwijs mogelijk maar ook
ouders horen daarbij!
Als lid van de medezeggenschapsraad (MR) (GMR) of ouderraad
(OR) worden ouders op de hoogte gehouden en betrokken bij het reilen en zeilen op
school, waar hun kind een groot deel van zijn/haar leven doorbrengt.
De leden van de OR bestaan uit ouders van leerlingen uit alle schooljaren van vmbo,
havo , atheneum en gymnasium.

Doelstelling
De OR zet zich samen met de directie, de leerlingenraad en de MR in voor een
veilige, kwalitatief goede school, waar elke leerling zich op zijn/haar gemak voelt.

connectcollege.nl

Om deze doelstelling te bereiken hanteren we een aantal aandachtspunten.
Aandachtspunten
• We streven naar een duidelijke, open en volledige communicatie tussen de 		
directie, de leerlingenraad en de MR
• We werken samen aan de onderwijskwaliteit in het voortgezet onderwijs, het
Connect College in het bijzonder.
• We streven naar integratie vmbo, havo, athenaeum en gymnasium
• We onderhouden contacten met de ouders
• Ouders bieden wij hulp bij individuele problemen
• Wij adviseren gevraagd en ongevraagd de directie
• Wij helpen actief mee bij schoolactiviteiten
Elk jaar verlaten ouders de OR omdat hun kinderen de school verlaten.
We kunnen dit jaar weer wat versterking gebruiken.

U bent van harte uitgenodigd, kom bij de ouderraad!
Contact
Heeft u vragen raadpleeg dan de website:
www.connectcollege.nl/index.php?Informatie/Ouders/Ouderraad
Hier vindt u emailadressen en telefoonnummers van de OR-leden,
de notulen en de vergaderdata van dit schooljaar.
AANMELDEN
Aanmelden voor de OR kan via een van de OR-leden of via het
emailadres: ouderraad@connectcollege.nl
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