
 

 
 Bezoek ook onze schoolwiki: https://www.jtc-roosendaal.nl/JTC-Wiki  

Is er veel contact met ouders? 
 

Het JTC stelt er prijs op om een goed contact met 
ouders te onderhouden. 
Papieren informatieverstrekking vindt in grote lijnen 
plaats op twee manieren. Per module komt er een 
ouderbulletin uit waarin wij allerlei lopende 
schoolzaken aan u bekend maken. Mocht er tussentijds 
iets zijn waarover wij u willen berichten dan worden er 
per afdeling of per klas brieven verstuurd. 
 
Op breed schoolniveau is er een aantal groepen te 
noemen waarin ouders participeren: 
De ouderklankbordgroep 
Per afdeling komt de afdelingsleiding eenmaal per 
module samen met een groep ouders om over het wel 
en wee van de afdeling te praten. Ouders geven ons dan feedback en komen met adviezen of tips. 
De oudergeleding Medezeggenschapsraad 
De MR adviseert de schoolleiding over beleidszaken rond financiën, onderwijs, personeel en specifieke 
leerlingenzaken. Afhankelijk van het onderwerp is er zelfs sprake van instemmingsrecht. 
Er is een activiteitencommissie die incidenteel de helpende hand biedt bij grote schoolactiviteiten, zoals 
bijvoorbeeld bij feesten en de goededoelenactie. 
 
 
Vanzelfsprekend zijn er ook veelvuldig individuele contacten met ouders.  
De mentor is in eerste instantie aanspreekpunt voor ouders en zal ook zelf, als daar reden toe is, regelmatig 
met ouders van zijn/haar leerlingen contact zoeken. Het gaat dan bijvoorbeeld om achterblijvende of juist 
opvallende studieresultaten, afwezigheid, sociale zaken, etc. Dit gebeurt telefonisch, via e-mail of op 
afspraak op school. 
Naast deze communicatie hebben we ook structureel ouderavonden. Omdat wij met 3 modules werken, 
komt er ook 3 maal per jaar een rapport uit. Na de eerste twee rapporten is er altijd een ouderavond. U 
wordt dan uitgenodigd om met docenten naar uw keuze een gesprek te voeren. De mentor is op dat soort 
avonden natuurlijk heel populair. 
 
Rond absenten, ordezaken en dergelijk zoekt veelal de medewerker van de leerling receptie en/of de 
teamleider contact met u. 
 
U ontvangt van ons een inlogcode ouder voor ons schooladministratief systeem Magister. Via die weg kunt 
u ook aanwezigheid, cijfers en dergelijke volgen. 
 
Wij zijn er bijzonder blij mee dat ouders in enquêtes steeds laten weten dat zij de drempel laag vinden en 
dat zij tevreden zijn over de oudercontacten. 
 
 
 
  


