DE OUDERRAAD VAN DE TENDER
Iedere locatie van Het Rhedens heeft een ouderraad.
De ouderraad heeft als doelstellingen:
 Het bevorderen van communicatie op de locatie tussen de ouders onderling en
tussen de ouders enerzijds en onderwijzend personeel en directie anderzijds;
 Het bespreken van onderwerpen die naar het oordeel van de ouderraad voor de
locatie of de hele school van belangzijn;
 Het leveren van een bijdrage aan de voorlichting over de locatie/school, mede aan
ouders van toekomstige leerlingen.
De ouderraad probeert deze doelen te bereiken door gevraagd en ongevraagd advies te
geven aan de locatiedirecteur en door het (mede) organiseren van spreekuur- of
ouderavonden. De ouderraad heeft contacten met de ouders die lid zijn van de
medezeggenschapsraad, de klankbordgroepen (die per leerjaar zijn georganiseerd) en de
leerlingenraad. Zij zal de ouders regelmatig informeren over de onderwerpen die zijn
besproken of andere zaken die de aandacht behoeven. Dat gebeurt onder meer via de
‘Nieuwsbrief’ die regelmatig op iedere locatie verschijnt. Verslagen van de vergaderingen
kunt u opvragen door te mailen naar: info@hetrhedens.nl
De ouderraad vergadert in principe eens per 2 maanden. De vergaderingen zijn openbaar,
maar het is prettig om vooraf te weten of er belangstelling is.




Hebt u als ouder van een leerling van Het Rhedens De Tender behoefte aan informatie?
Zijn er zaken waar u als ouder mee zit?
Zijn er onderwerpen die wij volgens u op de agenda moeten zetten?

Laat het de ouderraad van De Tender weten via ouderraaddt@hetrhedens.nl.
Dit emailadres wordt beheerd door de Ouderraad van De Tender en heeft als doel
eenvoudige communicatie mogelijk te maken tussen de ouders van leerlingen van De
Tender en de Ouderraad. Wilt u dit emailadres s.v.p. uitsluitend gebruiken voor:




Reacties op officieel beleid van de directie van De Tender;
Suggesties voor de Ouderraad ter verbetering van dit beleid;
Tips en adviezen om onze school nog beter te maken.

Dit emailadres is nadrukkelijk niet bedoeld voor:



Klachten over de directie van De Tender en haar docenten;
Klachten over andere leerlingen van De Tender.

Voorzitter ouderraad Het Rhedens De Tender:
Dhr. Johan Vijfvinkel

