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Beste leden van het College van Bestuur,
De GMR heeft aangegeven graag tijdens de Overlegvergadering van 14 december a.s. stil te
willen staan bij het kwaliteitszorgsysteem. Het onderwerp is eerder in de GMR aan de orde
geweest, maar intussen zijn er ontwikkelingen geweest in het systeem en kent de GMR
nieuwe leden.
De verwachting van de GMR is dat er tijdens de presentatie een overzicht gegeven wordt
van de opzet en de werking van het systeem. Tijdens het voorbereidende gesprek in de
Interne Vergadering van 30 november jl. kwamen er een aantal vragen naar voren, die de
GMR graag nu alvast met u deelt, zodat daar tijdens de presentatie ook aandacht aan
besteed kan worden:
-

-

Het systeem gaat uit van een goed gesprek over onderwijskwaliteit. Met een jaarlijks
gesprek van een dagdeel tussen bovenschools directeur en directeur en eenmaal per
drie jaar een audit wordt er impliciet gebouwd op een goed werkend kwaliteitszorgsysteem op de school. Hoe wordt daaraan aandacht besteed en toezicht op gehouden?
Op welke scholen heeft er sinds de invoering van het systeem een audit plaatsgevonden
en wat zijn de opbrengsten daarvan? Het systeem ziet er op papier goed uit, maar wat
zijn de ervaringen in de praktijk? Wat zijn de problemen, wat komt er terug, wat levert
het op, en hoe worden de ervaringen gedeeld?

De GMR ziet uit naar een boeiende gedachtewisseling over dit belangrijke onderwerp.
Met vriendelijke groet,
Namens de GMR

Esther Verheijen
(voorzitter)
De Haagse Scholen Stichting voor primair en speciaal openbaar onderwijs
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