Leerlingenklankbordgroepen
Elke klas kiest in de eerste vier weken van het nieuwe schooljaar een klassenvertegenwoordiger. De klassenvertegenwoordigers van alle klassen van een klassenlaag vormen
samen de klankbordgroep van dat leerjaar. Gestreefd wordt naar klankbordgroepen van 6
tot 10 leerlingen. Eventueel wordt de klankbordgroep aangevuld met leerlingen die door
de teamleider, in overleg met mentoren, worden geselecteerd. Een klankbordgroep is dus
een groep leerlingen die alle leerlingen van die klassenlaag vertegenwoordigen.
Elke klankbordgroep vergadert drie à vier keer per jaar, samen met de teamleider en een
(wisselende) mentor. De agenda voor de klankbordgroepvergadering wordt opgesteld door
de teamleider, in overleg met de andere deelnemers aan de vergadering. Op de agenda
staan allerlei zaken die de leerlingen bezighouden en zaken waarover bijvoorbeeld de
teamleider graag de mening van de leerlingen wil weten.
De verslagen van de klankbordvergadering gaan naar de leden van de klankbordgroep, de
docenten van het betreffende team, de leden van de locatieleerlingenraad, de
locatiedirecteur en diegenen die onderwerp van gesprek zijn geweest in de vergadering.

Leerlingenraad
De leerlingenraad per locatie
In de locatieleerlingenraad zijn alle klassenlagen van een locatie vertegenwoordigd. De
leerlingenraad wordt ondersteund en begeleid door de daartoe aangewezen docent van die
locatie.
In de locatieleerlingenraad worden leerjaaroverstijgende zaken besproken; meestal zijn
dat dus zaken die de hele locatie betreffen. De leerlingenraad vergadert drie tot vier keer
per schooljaar, in het bijzijn van de locatiedirecteur en de begeleider van de
leerlingenraad. De agenda van de leerlingenraad wordt opgesteld door de LR zelf, in
overleg met de teamleider die is aangewezen als begeleider van de leerlingenraad. Ook
vanuit de klankbordgroepen kunnen punten worden geagendeerd.
De verslagen van de vergaderingen van de leerlingenraad gaan naar de leden van de
klankbordgroepen van de eigen locatie, de ouderraad, de schoolleiding, de leerlingenraad
van de andere locatie en de leden van de MR.
De gemeenschappelijke leerlingenraad van Canisius
De gemeenschappelijk leerlingenraad bestaat uit 4 leden van de LR Almelo en 4 van de LR
Tubbergen. De gemeenschappelijke leerlingenraad wordt bijeengeroepen indien daar
aanleiding voor is volgens een van de twee locatieleerlingraden (in overleg met hun
begeleider) of volgens een locatiedirecteur. Het moet daarbij gaan om zaken die boven de
eigen locatie uitgaan. Bij de vergaderingen van de "GLR" zijn tenminste twee leden van de
schoolleiding aanwezig, waaronder een locatiedirecteur en een leerlingenraadbegeleider.
De verslagen van de vergaderingen van de GLR gaan naar de leden van beide leerlingraden,
de ouderraad, de schoolleiding en de leden van de MR.

Ouderklankbordgroep
De school wil graag van ouders/verzorgers van haar leerlingen horen op welke punten zij
zich in het belang van de leerlingen kan verbeteren. Daarom heeft elk team zijn eigen
zogenaamde ouderklankbordgroep.
Doelen
De school beoogt met het instellen van deze ouderklankbordgroepen de volgende doelen:
 ouders/verzorgers meer betrekken bij de school;
 met ouders/verzorgers de dagelijkse gang van zaken in de school en dan met name
binnen het leerjaar van hun kind bespreken;
 verbeterpunten voor de school inventariseren;
 een voedingsbodem creëren voor de ouderraad.
Onderwerpen
In principe kunnen alle onderwerpen aan bod komen die de dagelijkse gang van zaken in de
school en dan met name het leerjaar van hun kind betreffen, afgezien van
privacygevoelige en anderszins persoonlijke zaken. Hierbij kan bijvoorbeeld gedacht
worden aan:
 schoolregels
 leerjaar- of afdelingspecifieke zaken
 huiswerk
 toetsing
 buitenschoolse zaken
 excursies, werkweken
 lesuitval
 attitude van leerlingen en medewerkers
 resultaten tevredenheidsonderzoeken
 onderwijskundige vernieuwingen
 veiligheid op school
 roosters
Samenstelling ouderklankbordgroep
In elke ouderklankbordgroep zitten ongeveer 10 ouders/verzorgers, waarbij gestreefd
wordt naar een gelijke vertegenwoordiging van de verschillende leerjaren van het
betreffende team. Vanuit de school nemen de betreffende teamleider en (per
bijeenkomst) een (andere) mentor uit het betreffende team deel aan de
ouderklankbordgroep.
Wilt u iets onder de aandacht brengen van de klankbordgroep van het team waartoe u kind
behoort, dan kunt u een mail sturen naar ouderraad@canisius.nl

Agendering en verslaglegging
 Agendapunten kunnen tot 10 dagen voorafgaand aan de vergadering aan de teamleider
worden doorgegeven, liefst per mail.
 De teamleider zorgt voor verspreiding van de agenda, een week voorafgaand aan de
vergadering. De teamleider zit de vergaderingen voor.
 De aanwezige mentor maakt een kort verslag van de vergadering en levert dit binnen
vijf werkdagen in bij de teamleider. De teamleider zorgt z.s.m. voor verspreiding
onder: de leden van de ouderklankbordgroep, de leden van zijn team, de leden van de
locatieouderraad en de locatiedirecteur.
Relatie met de gemeenschappelijke ouderraad
De school kent een locatieoverstijgende ouderraad. In deze ouderraad zitten bij voorkeur
vertegenwoordigers uit alle klankbordgroepen. Namens de school neemt een van de
twee locatiedirecteuren deel aan de vergaderingen van deze ouderraad.

Ouderraad
Voor de twee locaties samen kent de ouderraad de gemeenschappelijke ouderraad, die
minimaal zes keer per jaar vergadert. In deze gemeenschappelijke ouderraad zitten
tenminste 4 vertegenwoordigers van de locatie Tubbergen en tenminste 6 vertegenwoordigers van de locatie Almelo. Namens de school neemt een van de twee
locatiedirecteuren deel aan de vergaderingen.
In principe kunnen in de gemeenschappelijke ouderraad dezelfde onderwerpen aan de orde
komen als in de klankbordgroepen, maar de gemeenschappelijke ouderraad richt zich met
name op afdeling- en/of locatie-overstijgende punten en op de organisatie van een aantal
activiteiten die voor de ouder(s)/verzorgers en leerlingen van de gehele school van belang
zijn.
Agendapunten kunnen tot 10 dagen voorafgaand aan de vergadering aan de secretaris van
de gemeenschappelijke ouderraad worden doorgegeven, liefst per mail.
De secretaris of een ander daartoe aangewezen lid van de locatieouderraad maakt een kort
verslag van de vergadering en zorgt z.s.m. voor verspreiding onder: de leden van de
gemeenschappelijke ouderraad en de leden van de locatieleiding.
De vergaderingen van de gemeenschappelijke ouderraad vinden wisselend in Almelo en
Tubbergen plaats, van 19.30 tot 21.00u.

Medezeggenschapsraad
Onze medezeggenschapsraad bestaat uit 16 leden: de helft hiervan behoort tot het
personeel, de andere helft bestaat uit ouders (4) en leerlingen (4).
De directie van de school overlegt namens het College van bestuur met de MR. De
geledingen (ouders, leerlingen en personeel) hebben inspraak in het beleid van de school
door adviesrecht of het recht al dan niet instemming te verlenen bij beleidsvoorstellen
c.q. -wijzigingen. Vanuit de MR hebben twee leden zitting in de Gemeenschappelijke
medezeggenschapsraad (GMR) van de Stichting Carmelcollege.
namens het personeel:
Mevr. A. Canisius
Dhr. H. Klumpers (notulant)
Dhr. H. v.d. Kolk (secr.)
Dhr. H. Driessen (vz.)
Dhr. H. den Ouden
Mevr. M. Schutte
Mevr. M. van Wegen
Dhr. M. van Woestijne
namens de ouders:
Dhr. M. Broers
Mevr. C. Bruggeman
Mevr. A. Kurz
Mevr. J. Lansink
namens de leerlingen:
Bjorn Evers
Noura Fawzy
Vacature(2)

