Reglement commissie onderwijskwaliteit
Stichting Lijn 83 primair onderwijs
Artikel 1 Begripsbepalingen
In dit reglement wordt verstaan onder:
a.
de stichting: de Stichting Lijn 83 primair onderwijs, gevestigd in Gennep
b.
de Raad van Toezicht: de Raad van Toezicht van de Stichting Lijn 83 primair onderwijs, als
genoemd in artikel 8 en volgende van de statuten van de stichting
c.
het College van Bestuur: het bestuur van de stichting als genoemd in artikel 5 en volgende
van de statuten van de stichting
d.
de commissie: de commissie onderwijskwaliteit
e.
de scholen: de onder de stichting ressorterende scholen

Artikel 2 Doel en taken
1. De algemene taak van de commissie is het voorbereiden van de besluitvorming van de Raad van
Toezicht op het specifieke werkterrein van de commissie, met als doel de Raad van Toezicht te
ondersteunen in zijn toezichthoudende taken en verantwoordelijkheden ten aanzien van de
kwaliteit van het onderwijs en de daarmee verbonden organisatie- en personeelsaspecten;
2. Tot de concrete taak van de commissie behoort:
2.1. het bespreken met het College van Bestuur van het onderwijskundig beleid en de
ontwikkelingen hierbij;
2.2. het bespreken met het College van Bestuur van het onderdeel onderwijs(-kwaliteit) van het
strategische meerjarenplan, het jaarverslag en het jaarplan;
2.3. het bespreken van de wijze waarop het College van Bestuur de borging en optimalisering
van onderwijskwaliteit en de kwaliteit van schooladviezen realiseert;
2.4. toezicht houden op de realisatie van de geplande prestaties op het gebied van onderwijskwaliteit en de kwaliteit van schooladviezen;
2.5. het bespreken van het resultaat van het toezicht door de Onderwijsinspectie, ‘de Staat van
de Instelling’ en de eventueel hieruit voortvloeiende resultaten van het toezicht dat daarop
volgt;
2.6. het bespreken van de resultaten uit de verschillende interne en externe onderzoeken
betreffende onderwijskwaliteit en tevredenheid van stakeholders over de kwaliteit van het
onderwijs.

Artikel 3 Samenstelling, benoeming en zittingstermijn
1.
De Raad van Toezicht stelt uit zijn midden de commissie in, die uit tenminste twee leden en
één plaatsvervangend lid bestaat.
2.
De Raad van Toezicht benoemt één van de in het eerste lid van dit artikel genoemde leden tot
voorzitter van de commissie.
3.
De functie van voorzitter van de commissie is onverenigbaar met de functie van voorzitter van
de Raad van Toezicht.
4.
Het lidmaatschap van de commissie eindigt op het moment dat dit lid geen deel meer
uitmaakt van de Raad van Toezicht .

Artikel 4 Bijwonen van vergaderingen
De commissie kan een lid van het College van Bestuur, iedere andere functionaris in dienst van de
stichting of een andere deskundige uitnodigen een vergadering bij te wonen indien de aanwezigheid
van betrokkenen tijdens de vergadering door de commissie noodzakelijk wordt geacht.

Artikel 5 Ondersteunende voorzieningen
Het College van Bestuur stelt aan de commissie die voorzieningen beschikbaar, waaronder begrepen
de secretariële en andere ondersteuning, die de commissie voor de vervulling van haar taak nodig
acht.

Artikel 6 Vergaderingen en verslaglegging
1.
De commissie vergadert ten minste eenmaal per jaar en zo vaak als een lid van de commissie
dit nodig acht.
2.
In de convocatie voor de vergadering geeft de voorzitter of zijn vervanger de agenda aan.
3.
Van iedere vergadering van de commissie wordt van de beraadslagingen en bevindingen
verslag gemaakt. Een afschrift van het verslag wordt aan de raad van toezicht en het College
van Bestuur gezonden.
4.
De commissie stelt een voorstel of advies niet eerder in de vergadering van de Raad van
Toezicht aan de orde, dan nadat het College van Bestuur in de gelegenheid is gesteld zijn
standpunt over het voorstel schriftelijk kenbaar te maken. De commissie stelt de Raad van
Toezicht in kennis van dat standpunt en betrekt dat in haar uiteindelijk advies.

Artikel 7 Rapportage
1.
Los van de verslaglegging als bedoeld in artikel 6, stelt de commissie de Raad van Toezicht
regelmatig op de hoogte van haar werkzaamheden.
2.
De commissie ziet er op toe dat het jaarlijks verslag van haar werkzaamheden deel uitmaakt
van het jaarverslag van de Raad van Toezicht. Het verslag omvat in elk geval:
a.
de samenstelling van de commissie
b.
een overzicht van de vergaderdata en
c.
de belangrijkste onderwerpen die zij heeft behandeld

Artikel 8 Wijziging reglement en slotbepaling
1.
De Raad van Toezicht kan -na overleg met de commissie- het reglement van de commissie
wijzigen.
2.
Een wijziging als bedoeld in het eerste lid treedt in werking met ingang van de eerste dag na
de dag waarop de wijziging door de Raad van Toezicht is vastgesteld.
3.
In gevallen waarin dit regelement niet voorziet, beslist de Raad van Toezicht.

Aldus vastgesteld door de
Raad van Toezicht van de
Stichting Lijn 83 primair onderwijs
in zijn vergadering van 14 april 2015

