Ouderbetrokkenheid
Ouders/verzorgers en school hebben een gemeenschappelijk belang.
Voor de leerlingen is het belangrijk, dat er een goed contact is tussen school en ‘thuis’.
Zoals de ouders/verzorgers op het Farelcollege rekenen, rekent het Farelcollege ook
op de ouders/verzorgers. De school wil graag dat ouders/verzorgers meeleven,
meehelpen, meedenken en meebeslissen. Het Farelcollege zet zich in, om door een
intensieve persoonlijke benadering, de drempel voor ouders/verzorgers te verlagen.
Ouders/verzorgers kunnen op drie manieren deelnemen aan de schoolorganisatie:
 Per school is er een klankbordgroep, waarin ouders/verzorgers van leerlingen
vertegenwoordigd zijn. Aan het begin van ieder schooljaar worden
ouders/verzorgers uitgenodigd zich hiervoor aan te melden. Indien u interesse
heeft om deel te nemen aan de bijeenkomsten van de klankbordgroep, kunt u uw
interesse kenbaar maken via info@farelcollege.nl.
 In de Medezeggenschapsraad (MR) zijn ouders/verzorgers, personeel en leerlingen van
de school vertegenwoordigd. De MR is bevoegd alle aangelegenheden met het bestuur
van de school te bespreken en het bestuur heeft voor bepaalde beslissingen de
instemming van de MR nodig. De vergaderingen van de MR kunnen door iedereen
worden bijgewoond. De Medezeggenschapsraad is te bereiken via
medezeggenschapsraad@farelcollege.nl. Indien u interesse heeft om zitting te nemen in
de MR, kunt u uw interesse kenbaar maken via info@farelcollege.nl.
 Ouders/verzorgers zijn vertegenwoordigd in de Ouderraad, die een brugfunctie heeft
tussen school en ouders/verzorgers. Op deze manier vindt uitwisseling van informatie
plaats, die niet op individuele leerlingen, maar op de school als geheel betrekking heeft.
De Ouderraad heeft ook als taak de betrokkenheid van ouders/verzorgers bij de school te
vergroten. Met ideeën, vragen of opmerkingen kunnen ouders/verzorgers bij de leden
van de Ouderraad terecht. De Ouderraad is te bereiken via ouderraad@farelcollege.nl.
Indien u interesse heeft om in de Ouderraad plaats te nemen, kunt u zich aanmelden via
dit e-mailadres.
Contact met school
De mentor, vakdocent en de teamleider zijn altijd te spreken na telefonische afspraak
of per mail. De mentor is hierbij voor de ouders het eerste aanspreekpunt.
Media
Via de website, nieuwsberichten, het Ouderinfo en natuurlijk voorlichtings- en
ouderavonden, proberen we de communicatie optimaal te laten verlopen.

