OUDERS GEZOCHT DIE ZICH KANDIDAAT WILLEN STELLEN VOOR DE OUDER-VACATURES IN DE
MEDEZEGGENSCHAPSRAAD
Geachte ouders,
Nu het nieuwe schooljaar enige tijd bezig is komen allerlei activiteiten die zich op school afspelen
weer ter sprake. Dingen die wel of niet goed gaan of anders lopen dan verwacht, problemen die de
kinderen, maar ook het personeel, tegenkomen maar die in eerlijk overleg vaak op te lossen zijn.
Ook u kunt actief meewerken om de verschillende zaken die op school belangrijk zijn te bespreken
en vorm te geven.
De (Locatie) MedezeggenschapsRaad (LMR) van het Pascal College doet graag een beroep op u om u
kandidaat te stellen voor de oudergeleding in deze medezeggenschapsraad. Dat is in het belang van
de school: de leerlingen, het onderwijzend personeel en de ouders. De LMR komt zo’n vijf keer per
schooljaar bijeen.
In de LMR zitten twee leerlingen, twee ouders, drie docenten en een lid van het
onderwijsondersteunend personeel. De onderwerpen die aan de orde komen betreffen de leerlingen
en hun ouders, het personeel en de schoolorganisatie. Alle zaken die voor het goed functioneren van
de school als geheel een rol spelen. Denk hierbij voor de ouders aan de invulling van het onderwijs,
de communicatie vanuit school, wat voor school wil het Pascal College zijn, de school als veilige en
gezonde omgeving en de middelen waarmee het onderwijs wordt gegeven.
Alles wat direct te maken heeft met de leerlingen en het onderwijs dat zij ontvangen.
Dit is de mogelijkheid om u positief te bemoeien met wat er op school gebeurt en om er invloed op
uit te oefenen. Als u geïnteresseerd bent nodig ik u van harte uit om uiterlijk 17 oktober 2018
contact met mij op te nemen om uw kandidaatstelling verder in te vullen.
Dat kan op mijn telefoonnummer 06 53 13 69 22 of via administratie@pascalcollege.org met als
onderwerp ‘kandidaat LMR’.
De contacten zullen vertrouwelijk behandeld worden.

Ik hoop uw kandidaatstellingen in grote getalen te ontvangen,
met vriendelijke groet,
Joost de Jong

