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GOR en MR

Doet u
mee?

Canisius
vindt
het
belangrijk te weten wat
er leeft onder ouders
van haar leerlingen,
want samen maken we
ons onderwijs. Daarom
zijn we op zoek naar
betrokken ouders die
zitting willen nemen in
een
klankbordgroep,
de gemeenschappelijke
ouderraad (GOR) of de
medezeggenschapsraad (MR).

De
medezeggenschapsraad
Klankbordgroepen
Door zitting te nemen in de klankbordgroep verbonden aan de klas
van uw kind kunt u als ouders
overleggen, instemmen, adviezen
geven en initiatieven nemen over
zaken die voor de gehele school
van belang zijn. Het gaat dan vooral over onderwerpen die de dagelijkse gang van zaken in school
betreffen. Denk bijvoorbeeld aan:
• Leerlingenzorg
• Buitenschoolse zaken
• Houding en gedrag van
leerlingen en medewerkers
• Onderwijskundige
vernieuwingen
• Veiligheid op school
• Excursies, werkweken, stage
• Roosters, lesuitval, toetsing,
huiswerk

De gemeenschappelijke
ouderraad

Voor wie
Iedere betrokken ouder met
een kind op een van onze
locaties kan zich als lid aanmelden.
Ouderbetrokkenheid en goede schoolprestaties hangen
positief samen. Als ouders
betrokken zijn bij de opleiding
en positief staan tegenover
school en leren, doen hun
kinderen het beter op school
en vallen minder vaak uit.

www.canisius.nl

De GOR is een bewezen serieuze gesprekspartner van de
schoolleiding en richt zich met
name op locatieoverstijgende punten. Bij elke vergadering
sluit een locatiedirecteur aan,
zodat besproken zaken rechtstreeks met de directie gedeeld
kan worden. De ouderraad organiseert een aantal activiteiten
die voor de gehele school van
belang zijn. Zo organiseert zij
informatieve thema-avonden,
onder andere over social media.
Ook levert de ouderraad een
bijdrage aan bijvoorbeeld het
open huis en de diploma-uitreiking. De ouderraad bestaat uit
vijftien deelnemers en namens
de school nemen telkens één
van de twee locatiedirecteuren
deel aan zes vergaderingen per
jaar. De vergaderingen zijn altijd
op maandagavond, afwisselend
in Almelo of Tubbergen en duren maximaal 2 uur.

In de MR worden alle belangrijke beleidsnotities van de school
besproken. Soms alleen ter informatie, maar vaak ook met
een verzoek aan de raad om
met een voorgenomen besluit
in te stemmen. De medezeggenschapsraad bestaat uit acht
medewerkers, vier leerlingen
en vier ouders. De vergaderingen - zes per jaar - zijn altijd op
maandagavond op de locatie
Almelo en duren maximaal 2 uur.

Meer informatie
Meer informatie over onze klankbordgroepen vindt u op onze
websites onder het kopje ‘voor
ouders’ (onder ‘meedenken’).
Ook kunt u contact opnemen
met de teamleider van uw kind of
mail naar: ouderraad@canisius.nl

