Informatie
Ouderraad OSG Schoonoord

Een ouderraad
heeft op school iets
in te brengen!

openbaar lyceum zeist openbaar vmbo en mavo zeist

schoonoord doorn

Een goede
school heeft een
ouderraad
~
De ouderraad als
klankbord voor
de directie

Ouderraad
OSG Schoonoord
~
Wat is de taak van de ouderraad?
~
ÌÌDe ouderraad vertegenwoordigt de ouders/
verzorgers van de Openbare Scholengroep
Schoonoord, bestaande uit het Openbaar
Lyceum Zeist, het Openbaar vmbo en mavo
Zeist en Schoonoord Doorn en is een directe
schakel tussen ouders en de school.
ÌÌDe ouderraad geeft namens ouders
(on) gevraagd advies aan de schoolleiding over
het beleid van de scholengroep.
ÌÌDe ouderraad betrekt de ouders bij de school en
levert daarmee een belangrijke bijdrage aan het
welzijn en de resultaten van de leerlingen.

De ouderraad houdt zich bezig met:
ÌÌinformatie-uitwisseling met de schoolleiding;
ÌÌverkleinen van afstand tussen ouders en school
door te fungeren als schakel bij vragen/problemen over onderwijs of schoolklimaat;
ÌÌorganisatie van speciale avonden voor ouders,
zoals oudercontactavonden en thema-avonden
over onderwijs, gezondheid en welzijn van de
leerlingen;
ÌÌdoelmatige besteding van de ouderbijdrage;
verzorgen van leuke activiteiten voor de leerlingen tijdens een aantal hoogtepunten van de
schoolperiode, zoals het verwelkomen van de
brugklassers en de organisatie van het kerst
diner voor het Openbaar VMBO en MAVO Zeist
en de examenlunches voor Schoonoord Doorn
en het Openbaar Lyceum Zeist.

Waar vergadert de ouderraad?
~
De vergaderdata en locatie zijn te vinden op
de website van de Ouderraad.

Hoe is de ouderraad bereikbaar?
~
Per e-mail: ouderraad@osgs.nl.
Voor correspondentie en telefonisch contact
verwijzen wij u naar onze website
www.ouderraadosgschoonoord.nl

En u?
~
We zijn altijd op zoek naar ouders die actief
betrokken willen zijn bij de ouderraad. Als lid
neemt u deel aan de reguliere vergaderingen
en aan de activiteiten.

Ook zoeken wij ouders die hand- en spandiensten willen verrichten bij bepaalde activiteiten,
zoals het meehelpen bij de examenlunches.
Als lid van de ouderraad raakt u op een leuke
manier betrokken bij de school van uw
kind(eren).

Interesse?
~
U bent van harte welkom om vrijblijvend een
vergadering bij te wonen om te ervaren of het
lidmaatschap wat voor u is. Meldt u zich dan
aan per e-mail: ouderraad@osgs.nl
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