OUDERRAAD HAN FORTMANN
SCHOOLJAAR 2019/2020

SAMEN, OPEN DIALOOG,
TRANSPARANT, VERNIEUWING,
MEEDENKEN VOORAF,
VERTROUW EN
Daar gaan wij voor!

WAAR STAAN WE VOOR?

Wij als ouderraad slaan de brug tussen
de school en de ouders/ leerlingen. Dit
doen wij door nauwe samenwerking met
de MR en de directie van de school.
We adviseren gevraagd en ongevraagd
over belangrijke (actuele) schoolse
zaken.

DOELSTELLING EN WERKWIJZE
OUDERVERENING
Alle ouders van de leerlingen van het Han Fortmann zijn
automatisch vertegenwoordigd in de oudervereniging Han
Fortmann.

Voorzitter:
Peet Rood
Secretaris:
oudervereninginghfc
@trinitascollege.nl

De oudervereniging wordt bestuurd door de ouderraad. De
ouderraad behartigt de belangen van de leerlingen en hun ouders
en bevordert de betrokkenheid van de ouders bij de school. Deze
raad bestaat momenteel uit 7 ouders.

Caroline Bleeker
Penningmeester:
Jim Mollet
Johanna Smits

De voorzitter, de secretaris en de penningmeester vormen het
dagelijks bestuur.

Margot Loendersloot

Er wordt door de Oudervereniging een aantal malen vergaderd
gedurende een schooljaar. Tijdens deze vergaderingen wordt een
aantal vaste onderwerpen besproken: o.a. werkzaamheden van
de verschillende commissies, de medezeggenschapsraad en
informatie vanuit school en ouders.
Tevens is er circa 6 keer per jaar overleg tussen de directie van
het Han Fortmann en het Dagelijks Bestuur van de Ouderraad.

Debora Rippens

Rob Tavenier

Wilt u meedoen in de
Ouderraad? Graag!
Mail ons

VERGADERINGEN
JAARLIJKSE ACTIVITEITEN


Jaarvergadering met aansprekend thema met
gastspreker



Verzorgen examenfeest. Dit jaar 2 juli 2020

SPEERPUNTEN DIT SCHOOLJAAR:


Kennismaken en samenwerking nieuwe directie



Kennismaken OR Johannes Bosco



Kennismaken OR Regius College



Evaluatie trialoog



Maatwerk ipv dwingende regels



Eigenaarschap leerling



Imago onderzoek



Borgen onderwijskwaliteit

De agenda is te vinden op de website:
https://trinitascollege.nl/hanfortmann/oudervereniging







maandag 14 oktober 2019
maandag 2 december 2019
dinsdag 21 januari 2020
dinsdag 31 maart 2020
dinsdag 12 mei 2020
dinsdag 9 juni 2020

JAARVERGADERING 13 januari 2020
(inloop 19.00 uur) met als thema: stress
en burn-out in het onderwijs bij
leerlingen en docenten

