Locatie-informatie
Almelo
adres:

Bornerbroeksestraat 348, 7609 PH Almelo
telefoon:

088 - 2620100
e-mail:

oacalmelo@zone.college
Borculo
adres:

Ruurloseweg 35, 7271 RS Borculo
telefoon:

088 - 2620300
e-mail:

oacborculo@zone.college
Doetinchem
adres:

Gezellenlaan 14-16, 7005 AZ Doetinchem
telefoon:

088 - 2620400
e-mail:

oacdoetinchem@zone.college
Enschede
adres:

Hengelosestraat 481, 7521 AG Enschede
telefoon:

088 - 2620600
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e-mail:

oacenschede@zone.college
Twello
adres:

Meester Zwiersweg 4, 7391 HD Twello
telefoon:

088 - 2620800
e-mail:

oactwello@zone.college
Zwolle
adres:

Koggelaan 7, 8017 JN Zwolle
telefoon:

088 - 2620500
e-mail:

oaczwolle@zone.college
College van Bestuur
adres:

Hoeflingweg 9, 7241 CJ Lochem
telefoon:

088 - 2620700
e-mail:

cvb@zone.college

haalt je beste binnenste buiten.

Wat is de Ouder Advies Commissie?

Wie zitten er in de Ouder Advies Commissie?

De Ouder Advies Commissie (OAC) is hét

De OAC bestaat uit minimaal 5 ouders/verzorgers die

onderwijsadviesorgaan van onze vmbo scholen. Elke

zitting hebben voor een periode van 4 jaar. De commissie

locatie van Zone.college waar vmbo wordt gegeven

streeft naar een evenredige vertegenwoordiging uit de

heeft zijn eigen OAC. De Ouder Advies Commissie komt

leerjaren.

minimaal vijf keer per jaar bij elkaar.

Geïnteresseerd om zelf mee te praten over

Vanuit elke Ouder Advies Commissie zitten
vertegenwoordigers in de centrale Ouder Bestuur

het onderwijs van Zone.college?

Commissie bestaande uit financiën en onderwijskwaliteit.

De leden van de Ouder Advies Commissie worden actief

Deze centrale raad is het adviesorgaan van ons College

betrokken bij ons vmbo onderwijs. De OAC is op de

van Bestuur voor het gehele vmbo van Zone.college.

hoogte van onze beleidsontwikkelingen en zorgt ervoor
dat de mening van alle ouders/verzorgers doorkomt

Waarom is er een Ouder Advies Commissie?

bij de locatiedirectie. Leden van de OAC mogen niet

Zone.college hecht veel waarde aan het werk van de

werkzaam zijn bij Zone.college. Deelnemers aan de OAC

OAC. Door te luisteren naar de wensen van ouders/

komen in aanmerking voor een onkostenregeling.

verzorgers, kan de school eigentijds en kwalitatief

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de

hoogstaand onderwijs blijven verzorgen, nu en in de

locatiedirectie of met de Ouder Advies Commissie. Voor

toekomst. Voor de school is een positief kritische

het juiste adres zie de achterzijde van deze flyer.

benadering vanuit de ouders/verzorgers dan ook van
groot belang.

Welke rechten heeft de Ouder Advies
Commissie?
De OAC heeft adviesrecht en instemmingsrecht. Het
gevraagd en vooral ook ongevraagd adviseren over de
kwaliteit van het onderwijs, een mening geven over onze
activiteiten en het functioneren van onze organisatie,
vinden wij dan ook erg belangrijk. Zone.college heeft
informatie- en verantwoordingsplicht naar de OAC. Dit
betekent dat de locatiedirectie de OAC actief informeert
over allerlei belangrijke zaken die de school betreft.

