Samen werken aan Passend Onderwijs voor alle kinderen

Ouderdenktank Passend Onderwijs
Stichting Openbaar Onderwijs aan de Amstel
Inleiding
Per 1 augustus 2014 is de nieuwe wet op passend onderwijs in werking getreden. Nu zijn de school en het
schoolbestuur verplicht ervoor te zorgen dat aangemelde en ingeschreven kinderen de juiste
ondersteuning krijgen. Dat noemt men de zorgplicht.
Doel van de ouderdenktank
Hoewel de zorgplicht over kinderen gaat, kunnen ouders ons vanuit hun perspectief enorm helpen om mee
te denken over ouderbetrokkenheid bij passend onderwijs. Wij hebben namelijk de overtuiging dat het kind
gebaat is bij een goede samenwerking tussen school en ouder(s).
Wat voor mensen zoeken wij?
We zoeken positief kritische ouders die ideeën hebben over hoe je ouders goed kunt betrekken als hun
kinderen passend onderwijs nodig hebben en die mee kunnen denken over een goede ouderbetrokkenheid
in de nabije toekomst.
Denktank geen inspraakorgaan
De ouderdenktank gaat meedenken en met ons sparren. Voor inspraak zijn de medezeggenschapsraden de
aangewezen plek.
Frequentie
We zullen vier keer per jaar anderhalf uur in de avonduren bijeenkomen.
Coördinatie van de denktank
De denktank zal geleid worden door een vertegenwoordiger van het bestuur (Taco Stroo) en een directeur
van één van onze scholen (Astrid Hooyberg).
Selectie
We streven naar een denktank met circa 10 ouders. Bij de selectie speelt de motivatie een rol en we willen
graag een samenstelling van de denktank die een afspiegeling is van de 21 scholen van onze stichting.
Meer informatie
Voor meer informatie kunt u bellen naar 020 5776040 (secretariaat van stichting Openbaar Onderwijs aan
de Amstel).
Aanmelden
Bent u geïnteresseerd om deel te nemen aan de denktank en kunt u echt vier keer per jaar aanwezig zijn,
dan vragen wij u een motivatiemail te sturen naar tacostroo@ooada.nl.
Wij zouden uw inbreng erg op prijsstellen.
Met vriendelijke groeten,
Namens het college van bestuur
Marilene Streefland en Herbert de Bruijne

