MEEPRATEN
over schoolzaken?

Uw zoon of dochter is leerling op HP, misschien al enkele jaren, misschien nog maar sinds een paar weken.
Ook voor u als ouder brengt het schoolleven van uw kind waarschijnlijk de nodige vragen en uitdagingen met
zich mee. Lijkt het u leuk als ouder mee te praten over uiteenlopende schoolzaken? Dat kan! Wij zijn dringend
op zoek naar betrokken ouders die zich willen inzetten voor de ouderraad (OR) behorend bij de afdeling van
hun zoon/dochter.
De OR verdeelt de ouderbijdragen over projecten voor de leerlingen. Tevens organiseert en ondersteunt de
OR activiteiten binnen school en bespreekt regelmatig actuele, schoolgerelateerde onderwerpen die passen
binnen het kader van de OR met de schoolleiding. De OR heeft naast een klankbordfunctie ook een
informatieve functie voor de ouders.
Voor schooljaar 2021-2022 zijn we niet alleen op zoek naar nieuwe leden, er zijn ook diverse specifieke
functies vacant. Heeft u iets met cijfertjes? Dan is de functie van penningmeester in een van de ouderraden
misschien iets voor u.
Wij vinden het belangrijk dat ouders uit de gehele school vertegenwoordigd zijn. Daarom heeft elke afdeling
van Helen Parkhurst een aparte ouderraad en is er een schoolbrede ouderraad (SOR):
1. OR mavo
2. OR havo en vwo onderbouw
3. OR havo en vwo bovenbouw
5. Schoolbrede OR
Er zijn ongeveer vier bijeenkomsten per jaar. De afdelingsleiders worden hierbij als gesprekspartner
uitgenodigd. Ieder jaar vaardigt elke OR twee leden af naar de schoolbrede ouderraad (SOR). Waar de
ouderraden zich vooral bezighouden met zaken die op de betreffende afdelingen spelen heeft de SOR een
meer overkoepelende functie. In de SOR vindt een nuttige en positieve wisselwerking met de schoolleiding en
de verschillende ouderraden plaats.

Maak kennis met een OR van Helen Parkhurst

Wilt u ook een kijkje in de keuken van een ouderraad
nemen? Wij nodigen u graag uit voor een OR
vergadering!

Wat:

vergadering OR

E-mail:

zie website onder:
‘Organisatie’ – ‘Leerling en ouderparticipatie’

Hoe laat:
We stellen het op prijs als u zich vooraf even aanmeldt
Waar:
door een e-mail te sturen naar de betreffende OR.
Zie de site voor meer informatie.

19:30 - 21:00 uur
HP, verzamelen in centrale hal

