RAAD VAN TOEZICHT
De dagelijkse leiding is in handen van het
college van bestuur. De bestuursvoorzitter
legt verantwoording af aan de Raad van
Toezicht
De bestuursvoorzitter is verantwoordelijk
voor het beleid op hoofdlijnen en wordt
daarbij ondersteund door de medewerkers
van het bestuursbureau.

COLLEGE VAN BESTUUR

GMR

Voor beleidszaken die school overstijgend
zijn heeft het bestuursbureau regelmatig
overleg met de GMR. Ook de GMR kan,
op eigen initiatief, punten ter bespreking
met het bestuursbureau inbrengen.

BESTUURSBUREAU

De schooldirectie legt verantwoording af
aan het bestuur. Het contact tussen bestuur
en schooldirectie bestaat uit individuele
momenten en maandelijkse
Directievergaderingen

DIRECTEUREN SCHOLEN
De teamleden leggen verantwoording af
aan de schooldirectie. Het contact tussen
schooldirectie en teamleden bestaat uit
individuele gesprekken en tweewekelijkse
teamvergaderingen.

Voor beleidszaken op schoolniveau heeft
de schooldirectie overleg met de MR. Ook
de MR kan, op eigen initiatief, punten
ter bespreking met de schooldirectie
inbrengen.

SCHOLEN

MR

Klankbordgroep Activiteitencommissie
Hulpouders
Ouders

Geel = Meedenken
Blauw = Meebeslissen

Alle geledingen, zoals benoemd in de rechthoekige vakken, zijn wettelijk verplichte organen.
De groepen, zoals benoemd in de ‘wolk’ zijn niet wettelijk verplicht, maar van groot belang
voor de organisatie van de school. Dat wordt aangegeven door de directe lijntjes die tussen de
vier geledingen lopen. De Klankbordgroep is een groep mensen die met de directeur mee
denkt over plannen die ontwikkeld worden. Daarmee is de Klankbordgroep een soort
denktank voor de directeur. De activiteitencommissie is een onmisbare groep mensen die de
handen (vaak letterlijk) uit de mouwen steekt. Deze groep mensen denkt activiteiten uit en
werkt eraan mee. Daarmee een groot verschil makend met de MR die beleidsbepalend is.
Ook is er een groep hulpouders die de groepsleerkrachten ondersteunt in en met het werk
voor de groep. Dat kunnen ouders zijn die helpen met de computerlessen, crea-lessen, lezen,
technieklessen, enz.
De grootste groep is de groep ouders. MR, directie en schoolteam hebben directe lijnen met
de ouders voor de communicatie. Het is van groot belang dat ouders de weg weten te vinden
naar deze drie organen. Ouders kunnen zo ook hun invloed aanwenden in bijvoorbeeld de MR.
In de MR hebben minimaal twee ouders en twee leerkrachten zitting.
Voor de laatste groepen is het nodig dat de lijnen heel kort zijn en dat de communicatie helder
verloopt. Daarom worden zij in het schema ook aangegeven met directe lijnen zonder pijl; de
communicatie verloopt snel en vice versa.

