INFORMATIEBRIEF NR. 6 ( 11 oktober 2018)

Beste ouders/verzorgers,

Herstelonderzoek inspectie
Vorig jaar hebben we gemeld, dat we een inspectiebezoek hebben gehad, waarbij
we een onvoldoende hebben gekregen op de kwaliteitszorg, de opbrengsten en het
zicht op ontwikkeling van leerlingen. De inspecteur heeft toen aangegeven, dat ze
in oktober 2018 terug zouden komen om na te gaan, wat we in een jaar veranderd
hebben om deze onvoldoendes weg te werken.
Dit zogeheten herstelonderzoek heeft
afgelopen maandag plaatsgevonden. De
inspecteur heeft geconstateerd (door de
stukken en wat ze in de school gezien en
gehoord heeft), dat het onderwijs op onze
school weer keurig op orde is. Alle
onderdelen zijn weer van voldoende niveau
en de kwaliteitscultuur werd zelfs met een
goed gewaardeerd.
Om dit gerealiseerd te krijgen hebben we het afgelopen schooljaar enkele
ontwikkelingen in gang gezet die we uiteraard dit jaar verder uit gaan werken.
Na de herfstvakantie zullen we in iedere nieuwsbrief per onderdeel uitleggen, wat
we gedaan hebben om de kwaliteit van ons onderwijs weer op orde te krijgen.

Wil jij de belangen van kinderen, ouders en personeel
behartigen?
Dan is een plaats in de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR)
van Stichting Leerrijk! iets voor jou.
Meld je uiterlijk 2 november a.s. aan bij Sander Lensselink (GMR-lid
oudergeleding), bereikbaar op nummer 06-43903033 of via e-mail:
slensselink@gmail.com.

Wat doet de GMR?
De GMR van Leerrijk! is een kritisch, pro-actief en goed geïnformeerd orgaan. De
GMR behartigt de belangen van personeel, kinderen en ouders en is mede
verantwoordelijk voor het scheppen van voorwaarden voor goed onderwijs binnen
Leerrijk!.
Eén maal per maand vergadert de hele GMR, tussendoor is frequent contact tussen de
GMR-leden onderling, met de achterban en het College van Bestuur. Op deze manier
kunnen we over de diverse beleidsstukken een weloverwogen beslissing nemen.
Om dieper in te kunnen gaan op de besproken beleidszaken werkt de GMR met
verschillende werkgroepen (zie bijlage). Binnen deze werkgroepen is specifieke kennis
over dit onderwerp aanwezig.

Voor de vertegenwoordiging van oudergeleding zijn we op zoek
naar een betrokken, enthousiaste en kritische ouder
Voor meer informatie over de GMR en het ‘Profieldocument ouderlid van de GMR
Leerrijk! kun je deze website https://leerrijk.nl/gmr raadplegen.
Reageer!
Ouders die zich in bovenstaande herkennen en graag actief mee willen denken over het
beleid van de stichting roepen wij op om te reageren. Na je aanmelding vindt een
oriënterend kennismakingsgesprek plaats, dit wordt gepland in week 45/46.

