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De GMR van Vechtstreek + Venen zoekt een nieuw ouderlid.
Past dit bij jou, meld je dan aan!

De Gezamenlijke Medezeggenschapsraad (GMR) van scholenstichting Vechtstreek + Venen
heeft een vacature voor een ouderlid. De GMR bestaat uit 4 ouders en 4 personeelsleden en de
zittingsduur is in principe drie jaar. GMR-leden hebben recht op scholing, die zowel over de inhoud
als over het proces van medezeggenschap kan gaan.

Ben je in voor:
- het leveren van input in het belang van onze leerlingen en leerkrachten;
- inhoudelijke discussie ter verbetering van het schooloverstijgende beleid;
- het zijn van sparringpartner voor het college van bestuur?

Ben je daarnaast bereid om:
- tijd vrij te maken voor de 16 scholen binnen de stichting Vechtstreek + Venen (hier staat
een financiële vergoeding tegenover);
- 8 vergaderingen per schooljaar in de avonduren bij te wonen, digitaal of wanneer mogelijk
op ons stichtingskantoor in Breukelen;
- je in te lezen in documenten en beleidsstukken?

Dan is dit je kans om je aan te melden voor de GMR!
De GMR ontvangt graag een korte mail met daarin een omschrijving wie je bent en waarom je
in de GMR wilt. Reageren kan tot uiterlijk 15 januari 2022 door te mailen naar
gmr@vechtstreekenvenen.nl.

Heb je vragen?
Dan kun je contact opnemen met Femke Goedendorp, secretaris van de GMR. Je kunt mailen
naar gmr@vechtstreekenvenen.nl of bellen naar 06-24554617.

Over de GMR:
De GMR is een beleidsorgaan dat zich bezighoudt met zaken die bovenschools geregeld zijn of
die van belang zijn voor alle scholen of een meerderheid van de scholen. Op sommige punten
heeft de GMR adviesbevoegdheid, op andere punten instemmingsbevoegdheid. Dit kan gelden
voor de gehele GMR of voor één van de geledingen (personeel of ouders). Op schoolniveau
komen onderwijskundige en organisatorische zaken aan de orde in de Medezeggenschapsraad
(MR) van een school. Schooloverstijgende thema’s worden in de GMR met het college van
bestuur besproken.
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