Kwaliteitsforum Basisschool De Steiger
Beste ouders, verzorgers en andere belangstellenden,
Hierbij een korte introductie van het kwaliteitsforum. Het kwaliteitsforum is een
groep betrokken ouders/ verzorgers, die fungeert als een ‘kritische vriend’
voor de directeur met het doel de kwaliteit van de school te behouden en
waar nodig te verbeteren.

Wie zijn er lid van het kwaliteitsforum?
Heleen van den Broek, moeder van Olivier die dit jaar naar het voortgezet
onderwijs is gegaan.
Mirella Santegoeds, moeder van Yfke uit groep 5.
Jolanda Roos, moeder van Nerena uit groep 8 en Maud uit groep 5.
Lisette van Wensen, moeder van Daniël uit groep 4.

Wat doet het kwaliteitsforum?
Het kwaliteitsforum komt 2 keer per jaar bij elkaar om samen met de directeur
de kwaliteit van de school te bespreken. Basis voor deze gesprekken zijn de
door de directeur ingevulde ‘forumscorekaarten’.
Deze bevatten indicatoren om de kwaliteit van de school in kaart te
brengen. Thema’s van deze kaarten zijn onder andere: schoolprestaties,
schoolprocessen en schoolontwikkelingen.
De forumscorekaarten, aangevuld met de opmerkingen van het
kwaliteitsforum en de toezeggingen van de directeur, worden vervolgens
toegezonden aan het College van Bestuur van de Borgesiusstichting, die dit
gebruikt bij de tweejaarlijkse schoolbezoeken.
Verder wordt nog de voortgang van de toezeggingen/
verbetermaatregelen met de directeur besproken.
Het kwaliteitsforum wordt 2 keer per jaar uitgenodigd op de
geledingenavond. Dit is een bijeenkomst die wordt georganiseerd door de
MR en waarvoor alle geledingen van onze school bij elkaar komen. Dit betreft
de MR, het kwaliteitsforum, de oudercommissie en de klassenouders. Op deze
avond worden lopende zaken besproken. De agenda wordt door ouders
samengesteld.
Daarnaast wordt vanaf dit schooljaar één keer per jaar een kwaliteitsforumlid
uitgenodigd door het College van Bestuur van de Borgesiusstichting voor een
bijeenkomst waarin van gedachten gewisseld wordt over het beleid van de
stichting.

Tot slot
Hopelijk hebben we u met deze korte introductie wat meer inzicht gegeven in
wie we zijn en wat we doen. Als u ons forum wilt komen versterken, of er wat
meer over wilt weten, neem dan gerust contact op met de directeur of één
van bovengenoemde forumleden.

