UITNODIGING

Locatie Advies Raad

Locatie Hardenberg

OUDERAVOND

Samen maken we de school
Ouders praten mee, maar hoe?

woensdag 13 februari 2013
aanvang 19:30 uur

Welkom ouders! OUDERS PRATEN MEE!
Hallo,
Op woensdag 13 februari 2013 organiseert de locatieadviesraad
(LAR) van het Vechtdal College een ouderavond die gaat over uw
kind, de school èn uzelf.
Voor het onderwijs is aangetoond dat leerlingen beter kunnen presteren als ouders betrokken zijn bij de school en opleiding van hun
kind. De LAR van het Vechtdal College vindt dan ook dat de school
en ouders partners zijn binnen het onderwijs: dat je van elkaar kunt
leren en elkaar nodig hebt.
De ouderavond geeft u op een leuke manier praktische informatie
(met herkenbare situaties) over hoe u als ouder betrokken kunt zijn
bij het onderwijs van uw kind.
Wat doet de LAR?
De LAR is een groep van betrokken ouders die tien maal per jaar een
avond bij elkaar komt om met de directie mee te denken
over zaken die in en rond de school spelen. Belangrijke ontwikkelingen bespreekt de directie met de LAR en de LAR kan de directie van
advies dienen. De LAR signaleert en bespreekt algemene zaken zoals
ziekteverzuim, veiligheid, onderwijskundige ontwikkelingen, verkoop
van producten tijdens de pauzes, lesuitval, et cetera.
Voor contact met de LAR kunt u mailen naar :
larhardenberg@vechtdalcollege.nl
Meer informatie over de LAR vind u op de site van de school.

Ouderavonden
Ouderavond woensdag 13 februari 2013
Onderwerp: Samen maken we de school
Ouders praten mee maar hoe?
Op deze interactieve avond die wordt verzorgd in samenwerking
met het bureau Samen-Binden kijken we samen maar het belang
van de betrokkenheid bij elkaar en hoe je hier praktische invulling
aan kunt geven.
Daarbij is goede communicatie een belangrijke voorwaarde.
We kijken dan ook naar hoe communicatie eigenlijk werkt.
Waarom praten we soms langs elkaar heen en begrijpen we elkaar
niet. Ook de communicatie met pubers komt ter sprake.
Het wordt een actieve avond waarin u voldoende de mogelijkheid
wordt geboden om mee te praten over het onderwerp. Ook de ontmoeting met elkaar is een belangrijk doel van de avond.
De avond begint om 19:30 uur. De koﬃe staat klaar vanaf 19:00 uur.
De avond duurt ongeveer tot 21:30 uur.
Locatie: De schoolzaal van het Vechtdal College,
Burg. Schuitestraat 3, 7772 BS Hardenberg
Wij nodigen u van harte uit voor de avond. Samen maken we
maken we de school!
Graag tot ziens.
Locatieadviesraad het Vechtdal College

Over communicatie gesproken :
Sneeuwwitje en de zeven dwergen

Zoek de zevende dwerg!
Het antwoord - en nog veel meer informatie krijgt u op de ouderavond op 13 februari
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Dit project is een samenwerking van de locatieadviesraad van
het Vechtdal College en het bureau Samen-Binden

Samen-Binden
www.samen-binden.nl

