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Gezocht: nieuwe leden GMR!
Geachte ouders/verzorgers, personeelsleden,
In de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) van stichting OBO West-Brabant zijn
een tweetal vacatures ontstaan:
o één lid personeelsgeleding GMR
o één lid oudergeleding GMR
De stichting beheert zestien 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.
Hiervoor zoeken wij kandidaten die zich sterk betrokken voelen bij onze onderwijsorganisatie en
medezeggenschap een warm hart toedragen. In de GMR denk en praat je mee over o.a. het
beleid rond personeel, leerlingen en scholen. Denk aan onderwijskwaliteit, personeelsbeleid/
HRM, organisatie-inrichting, juridische en financiële zaken, strategie en de ontwikkelrichting van
OBO. De GMR oefent medezeggenschap uit, en brengt gevraagd- en ongevraagd advies uit aan
het bestuur. De GMR bestaat uit 6 personeelsleden en 6 ouders.
Het is niet nodig dat een lid van de GMR ook deel uitmaakt van een MR, al komt dit ook wel
voor. Je vertegenwoordigt de achterban van álle ouders en kinderen, dan wel álle
personeelsleden van de diverse scholen. De GMR vergadert ongeveer eens per maand en
natuurlijk verwachten we dat je daarbij aanwezig bent. Gewenste eigenschappen zijn vooral
enthousiasme, interesse en een positief kritische houding. En voor de oudergeleding een kind
wat op een OBO-school zit, voor de personeelsgeleding een vast dienstverband, maar dat lijkt
me logisch. Voor personeel is een faciliteitenregeling van toepassing.
Als je belangstelling hebt om ons nieuwe lid te worden, of graag wat meer informatie wilt, neem
dan per mail of telefoon contact met mij op. Bij meerdere kandidaten voor een vacature zal er
een verkiezing worden gehouden. De sluitingstermijn van deze vacature is 31 december a.s.
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