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De Klankbordgroep zet zich in voor een optimale communicatie tussen ouders en
de schoolleiding.
De school wordt bij de bijeenkomsten van de Klankbordgroep vertegenwoordigt
door minimaal 1 persoon.
De Klankbordgroep heeft geen formele bevoegdheden en verantwoordelijkheden
zoals een Medezeggenschapsraad maar kan juist op informele wijze vrijwel ieder
onderwerp agenderen dat betrekking heeft op processen binnen de school.
De Klankbordgroep is in principe niet bedoeld voor het bespreken van individuele
leerlingen. Ook is de Klankbordgroep geen klachtencommissie.
De Klankbordgroep fungeert als doorgeefluik. Alle onderwerpen die aan de orde
zijn gekomen tijdens een vergadering, worden, samen met (eventueel) advies en
suggesties van de Klankbordgroep, gedeeld met de schoolleiding. De
schoolleiding maakt vervolgens een samenvatting, of vraagt de Klankbordgroep
dat te doen, en stuurt deze aan alle ouders. Hetzelfde geldt voor notulen van de
vergaderingen van de Klankbordgroep.
De Klankbordgroep monitort of en hoe de ingebrachte onderwerpen en adviezen
door de schoolleiding worden opgepakt. Zonodig worden deze onderwerpen
opnieuw geagendeerd.
De Klankbordgroep heeft een e-mailadres: kiemmklankbordgroep@gmail.com. Alle
ouders van de school kunnen via dit e-mailadres onderwerpen aan de orde stellen
voor de eerstvolgende vergadering van de Klankbordgroep. Dat kan natuurlijk ook
via de vertegenwoordigers van de klas.
Het staat de Klankbordgroep vrij om via het e-mailadres te communiceren met
ouders over onderwerpen en initiatieven die de Klankbordgroep relevant vindt.
Iedere klas van de Kiem wordt vertegenwoordigd door maximaal twee ouders. Uit
een gezin, ook als er meerdere kinderen uit dat gezin op de Kiem zitten, kan
slechts één ouder zitting hebben in de Klankbordgroep.
De Klankbordgroep vergadert minimaal zes keer per jaar. In iedere periode
tenminste twee keer. De vergaderingen zijn niet openbaar.
Het lidmaatschap van de Klankbordgroep eindigt als een ouder uit de groep geen
kind meer op de Kiemm heeft.
In gevallen vallend binnen het mandaat van de klankbordgroep waarin dit
reglement niet voorziet, beslist de Klankbordgroep door middel van stemming. Dit
kan alleen als tweederde van het aantal leden aanwezig is.

