
 

  

 

 Wijs de wereld in, 
  

 zo luidt de missie van de school. Leerlingen krijgen 

op  het DC volop ontplooiingskansen in een ambitieuze 

 leeromgeving ter voorbereiding op het  

 vervolg onderwijs en hun rol in de maatschappij. 

 Leerlingen worden uitgedaagd met hoogwaardig en 

 eigentijds onderwijs in een sociaal rijke context, 

 waarin zij zichzelf en de ander leren begrijpen. Met 

 deze (levens-)wijsheid leveren de leerlingen goed 

 opgeleid en als verdraagzaam wereldburger hun 

 bijdrage in de toekomst. 

 

Wij dragen onze missie uit met de kernwaarden 

Bevlogen, betrokken en betrouwbaar 

 

Onderwijs met ambitie 
 

De ouderraad heet u van harte welkom 
 op het Dominicus College. 

 

 
 

WAT KUNT U DOEN? 
 

Elke ouder die actief betrokken wil zijn bij de 

gang van zaken op het Dominicus College kan 

zich beschikbaar stellen voor de OR. 

Alle ouders worden in het eerste schooljaar 

van hun kind geïnformeerd over het reilen en 

zeilen van de OR. Uiteraard is het ook mogelijk 

om in de latere schooljaren deel te nemen aan 

de OR. 

 

Voelt u zich betrokken of bent u 

geïnteresseerd, kom dan eens kijken op een 

vergaderavond. U bent van harte welkom! 

 

Meer informatie kunt u vinden op de 

website: 

www.dominicuscollege.nl 

via “Onze school” onder het kopje 

“Ouders & Dominicus”. 

 

De ouderraad stelt  
zich voor….. 
 

http://www.dominicuscollege.nl/


 

 
WAT DE OUDERRAAD ZOAL 

DOET 
 

De ouderraad (OR) bevordert op 

actieve en positieve wijze de 

samenwerking tussen ouders, 

schoolleiding en personeel met 

betrekking tot onderwijs en vorming 

van de leerlingen binnen en buiten de 

school. 

 

Contact met de andere ouders vinden 

wij erg belangrijk: we willen graag 

weten welke schoolitems hen bezig 

houden. Dan kunnen we ze in de OR 

bespreken met de schoolleiding. 

 

Op deze manier komen meningen en 

ideeën van ouders ook echt terecht bij 

de school. 

 

Ouderparticipatie 
 

BETROKKENHEID BIJ 

BELEID 

 

De OR functioneert als klankbord 

voor de schoolleiding, die ouders 

optimaal wil betrekken bij de 

schoolontwikkeling. 

 

Er worden actuele schoolthema’s 

besproken als het mentoraat, 

verzuimbeleid en de inzet van de  

iPad in de klas. De OR geeft daarover 

vrijblijvend advies.  

 

De adviezen van de OR worden 

getoetst aan de missie en de 

kernwaarden van de school. Deze  

vindt u op de achterzijde van de 

folder. 

Aandacht 

voor 

excellentie  

Versterkt 

talen 

onderwijs 

Internatio-

nalisering 

 

Nieuwe 

media 

Universum 

Inrichting 
ouderraden 

 

 We werken met twee ouderraden, 

één voor de havo en één voor het 

vwo. Voor de ouderparticipatie 

van de  Monnikskap worden 

aparate initiatieven genomen.  

 

 Er zijn ongeveer 6 bijeenkomsten 

per jaar, afgestemd op de 

vergaderingen van de MR.  

 

 Tijdens de bijeenkomst worden 

actuele (beleids)zaken 

besproken, maar ook punten die 

ouders zelf aandragen.  

 

 Vaak wordt een thema 

behandeld, zoals  het schoolplan, 

excellentiebeleid, schoolgrootte, 

ouderbijdrage, werkdruk voor de 

leerlingen, lesuitval etc. 

 

 Alle afdelingsleiders zijn 

aanwezig bij de bijeenkomsten. 

 

‘Ambitieus  

&  

Samen’ 


