GEMEENSCHAPPELIJKE MEDEZEGGENSCHAPSRAAD

Stichting Openbaar Basisonderwijs West-Brabant

Nieuwe GMR leden gezocht…!
Roosendaal, 23 april 2022
Geachte ouder of personeelslid,
Aan het eind van dit schoolseizoen zwaaien enkele GMR leden af. Daarom zoeken we voor het
nieuwe schooljaar ‘22/’23 weer nieuwe enthousiaste kandidaten, zowel in de oudergeleding als in
de personeelsgeleding!
Stichting OBO West-Brabant beheert vijftien basisscholen in vijf gemeenten. Iedere school heeft een
eigen medezeggenschapsraad (MR). De GMR gaat over bovenschoolse zaken. Het gaat dan om
onderwerpen die van belang zijn voor meerdere of alle scholen van het schoolbestuur.
De GMR bestaat uit een personeelsgeleding en een oudergeleding, en wordt ondersteund door een
ambtelijk secretaris. De leden worden uit het midden van alle personeelsleden resp. alle ouders van
leerlingen benoemd. Wij zoeken kandidaten die zich sterk betrokken voelen bij onze
onderwijsorganisatie, en medezeggenschap een warm hart toedragen. In de GMR denk je en praat je
mee over o.a. het beleid rond personeel, leerlingen en scholen. Denk aan onderwijskwaliteit,
personeelsbeleid/ HRM, de organisatie-inrichting, financiën en strategie en de ontwikkeling van OBO.
De GMR oefent medezeggenschap uit, brengt gevraagd en
ongevraagd advies uit aan het bestuur, en heeft wettelijke
taken en plichten. Het is belangrijk dat de achterban van
personeel en ouders goed wordt vertegenwoordigd en we
hechten ook aan inbreng vanuit de praktijk.
Een GMR lid hoeft niet, maar mag wel, ook lid zijn van één van de medezeggenschapsraden.
Je vertegenwoordigt de achterban van álle personeelsleden dan wel álle ouders van de diverse
scholen. De GMR vergadert als regel één avond per maand (max. 3 uur) op basis van een
vergaderrooster, soms komt daar een extra bijeenkomst bij. Natuurlijk verwachten we dat je die
voorbereidt en daarbij aanwezig bent. Gewenste eigenschappen zijn vooral interesse, een proactieve
instelling en een positief kritische houding. Maar ook relativeringsvermogen en gevoel voor humor
zijn welkom. Voor het personeel is er een faciliteitenregeling van toepassing, en de taakuren zijn
natuurlijk onderdeel van het werkverdelingsplan. Van kandidaten personeels-geleding wordt
verwacht dat men minimaal zes maanden werkzaam is in een vast dienstverband bij St. OBO WestBrabant. Medewerkers van het bestuurskantoor en degenen die namens het bevoegd gezag kunnen
optreden kunnen geen lid zijn van de GMR.
Heb je interesse om lid te worden, of wil je graag nog wat meer informatie? Neem dan contact met
ons op! Bij meer kandidaten dan vacatures kan een verkiezing worden gehouden.
De sluitingstermijn voor deze vacature is: 18 juni 2022.
Met vriendelijke groet,
Laurens van Asten, voorzitter
Tel.: 06- 55177103
Email: vrz.gmrobo@gmail.com

René Blanker, ambtelijk secretaris
Tel: 06-13443757
Email: secr.gmrobo@gmail.com

