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lingen, ouders en de medewerkers. Samen zijn we verantwoordelijk voor een inspirerende en plezierige omgeving
HOEleerlingen
WERKT ONZE
WEBSITE?
waar
zich kunnen
ontwikkelen. Daarom gaan we
op het Aletta ook graag het gesprek aan over alles wat
speelt Cop onze school.
A

KLANKBORDGROEP
Betrokken leerlingen, dat vinden we op het Aletta belangrijk. En daarom vragen we geregeld onze leerlingen mee te
B
denken over verschillende onderwerpen. In de klankbordgroepen praten leerlingen uit de eerste, tweede en derde
D
klassen mee over allerlei zaken die hen bezighouden of die
E
zij graag zouden willen veranderen. De groepen komen een
G leiding van hun teamleiaantal keer per jaar samen onder
der.
Onderwerpen waarover wordt gesproken zijn bijvoorbeeld
F
lesroosters, het meubilair in de kantine, de fietsenstalling
of de verdeling van de toetsen. De uitkomsten van de gesprekken worden besproken met het lesgevende team van
Via de roze
knoppen
in het hoofdmenu komt u bij de
een Adeelschool
en/of
de schoolleiding.
informatie die u zoekt.

B

Om informatie te vinden, kunt u ook gebruik maken van het
zoekvenster.

C

De gekleurde knoppen helemaal links bovenaan staan voor de
deelscholen. Elke deelschool heeft een eigen kleur. Als u op de
knop naar keuze klikt, komt u rechtstreeks op de deelschoolsite.

D

Rechts op de pagina vindt u de knoppen waarmee u kunt
inloggen op de website, Magister en It’s learning. U en uw
kind ontvangen hiervoor de inlogcodes.

E

Op Magister kunt u het rooster, de cijfers, het huiswerk en de
absentie van uw zoon of dochter bekijken.

F

Rechts op het beginscherm onder het kopje Agenda vindt u

G

De meest actuele informatie en het nieuws staat in het
midden van de website.
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een voetbalkooi gekomen en is er gekeken naar het plaatsen van meer stoelen en banken voor in de pauzes.

Het mooie van een klankbordgroep is dat de schoolleiding
leert van de adviezen en meningen van leerlingen én dat
leerlingen uit de klankbordgroepen leren te vergaderen en
hun mening goed over te brengen.
MEDEZEGGENSCHAPSRAAD
De medezeggenschapsraad (MR) spreekt mee over onderwerpen die met het beleid en het onderwijs van onze
school te maken hebben. De MR bestaat uit personeelsleden van het Aletta, ouders en leerlingen.
Samen met de schoolleiding wordt aandacht besteed aan
de kwaliteit van het onderwijs, de voorzieningen in het gebouw en de arbeidsomstandigheden. Voor veel belangrijke
beleidsbeslissingen zijn het bestuur en de directie verplicht
de medezeggenschapsraad te raadplegen.
Bij sommige beslissingen is de schoolleiding alleen verplicht
de MR te informeren, bij andere moet zij de MR om advies
of zelfs instemming vragen. De MR kan daarnaast op eigen
initiatief suggesties voor verbeteringen doen of advies geven. Op de website van het Aletta zijn alle verslagen van
de vergaderingen van de medezeggenschapsraad terug te
vinden.
Samen zorgen we voor goed onderwijs in een goed georganiseerde school!
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