Profiel GMR ouder lid

De GMR streeft naar kwalitatief goed onderwijs voor ieder kind en leerkracht in een veilige
en vertrouwde omgeving.
De GMR is betrokken bij bovenschoolse zaken. Dat zijn zaken die voor alle scholen samen
van belang zijn. In de GMR praten ouders en leerkrachten mee over o.a. de organisatie en de
financiën. Het kan bijvoorbeeld gaan om samenwerking met andere scholen, de
ontwikkelingen die er zijn binnen het hele onderwijsgebied van (Noord) Nederland,
arbeidsomstandigheden of het besteden van financiële middelen. Voor een aantal zaken
heeft het bestuur instemming van de GMR nodig en in andere gevallen heeft de GMR een
adviesrecht. Daarbij is het voor de GMR zaak om het beleid dat wordt gemaakt, telkens te
toetsen aan bovengenoemd streven.
Wat wordt er verwacht van een GMR-lid?
-

Betrokkenheid bij het basisonderwijs.
Het kunnen loslaten van de belangen van een individuele school en het kunnen
denken in stichting belang.
Bereidheid om de vergaderingen bij te wonen, deze goed voor te bereiden en een
actieve inhoudelijke bijdrage te leveren.
Een open houding en de investering om goed samen te werken.
De bereidheid en mogelijkheid (kind op school) om gedurende 3 jaar lid te zijn
(dat is de zittingstermijn van een GMR-lid).

Daarnaast is kennis van minimaal één specifiek aandachtsgebied belangrijk om zo samen als
GMR de vraagstukken en adviezen goed te kunnen oppakken. Deze aandachtsgebieden zijn
HR, management, financiën of onderwijs. Deelname aan de MR is hierin voor ons geen
vereiste.
Belangstelling?
Wij nodigen alle ouders die mee willen praten en zich hierin herkennen van harte uit zich
kandidaat te stellen. Wilt u liever eerst wat meer informatie over het reilen en zeilen binnen
de GMR, dan kunt u met uw vragen terecht bij :
Tamara Petter (voorzitter GMR Comprix): 06-12659930
Martine van Vondel (secretariaat GMR Comprix): 06-57946593
Overigens is het mogelijk om cursussen te volgen, die aansluiten bij de taken van een GMRlid en hanteert de GMR een passende vergoeding voor uw inspanningen.
Heeft u belangstelling om als ouder de GMR te vertegenwoordigen, dan kunt u dit laten
merken via een mail naar gmr@comprix.nl met een korte motivatie voor 24 oktober 2018
aanstaande.

