KANDIDATEN GEZOCHT VOOR DE
GEMEENSCHAPPELIJKE MEDEZEGGENSCHAPSRAAD (GMR)

G
Ben jij enthousiast en gedreven, bereid tot samenwerking,
een goede luisteraar, personeelslid of ouder binnen OPO
IJmond? Dan zoeken wij jou! Stichting OPO IJmond is
namelijk ter versterking van de personeelsgeleding en
oudergeleding op zoek naar nieuwe kandidaten voor de
GMR.

Van een kandidaat wordt verwacht dat hij of zij bereid is
voor een periode van drie jaar zitting te nemen in de GMR.
Er wordt 8x per jaar vergaderd en je bent 2x per jaar bij een
MR-vergadering aanwezig. Je hoeft niet overal al kennis van
te hebben, maar staat wel open voor het opdoen van de
materie, eventueel door het volgen van een cursusavond.

De GMR is het overlegorgaan waarin vier ouders en vier
personeelsleden mee kunnen denken en praten over het
schooloverstijgende beleid van de Stichting, zoals dit door het
bestuur uiteen wordt gezet. Enkele voorbeelden hiervan zijn
het financieel beleid en de inzet van het personeel binnen de
stichting (formatieplan).

GMR-leden denken en praten mee over het
schooloverstijgend en gemeenschappelijk beleid van de
Stichting. Tegelijkertijd is een GMR-lid ook voldoende op de
hoogte van wat er op het niveau van de school speelt of kan
spelen.

Waarom zou je je verkiesbaar stellen? Omdat je je kan inzetten
voor de scholen, ouders en leerlingen en omdat je invloed kan
uitoefenen op het beleid van de Stichting.
GMR-leden worden gekozen door de Medezeggenschapsraden
van de 16 aangesloten scholen. Een kandidaat hoeft geen MR-lid
te zijn, maar dit mag wel. Je dient wel als personeelslid of ouder
verbonden te zijn aan Stichting OPO IJmond.
Tegenover het GMR-lidmaatschap staat een kleine vergoeding.
Voor personeelsleden zijn afspraken vastgelegd over de
tijdsbesteding.

Personeelsleden en ouders die zich voor de GMR kandidaat willen stellen kunnen zich tot 12 september 2019 per e-mail
aanmelden bij het secretariaat: Esther Demarteau, gmrsopoij@gmail.com
Indien je behoefte hebt aan meer informatie kun je via bovenstaand mailadres contact opnemen met GMR-voorzitter
Sultan Kara-Çelik.

