Gezocht! Betrokken enthousiaste ouders die graag meedenken met stichting Meerwerf.
Wat is/doet de GMR?
De GMR vertegenwoordigt de ouders en het personeel richting de bestuurder van Stichting Meerwerf.
De GMR komt op voor de school overstijgende belangen. Dan kun je denken aan actuele vraagstukken
zoals het personeelstekort, werkdruk en wat hier de invloed van is op het huidige personeel. We geven
de bestuurder advies wat hij zou kunnen doen en we vragen wat hij eraan doet. Kortom we signaleren,
we vragen en we geven advies in de (ongeveer) 7 bijeenkomsten die we als GMR hebben per
schooljaar.
Waar hebben we het nog meer over? We bespreken verschillende beleidsstukken, klinkt saai maar is
het zeker niet! We kijken of wat er op papier staat ook wel kan in de praktijk en gaan daarover in
gesprek met de bestuurder en geven advies. Voorbeelden hiervan zijn: strategisch beleid,
personeelsbeleid en financieel beleid.
Voor een aantal zaken heeft de bestuurder instemming van de GMR nodig en in andere gevallen heeft
de GMR een adviesrecht. De GMR is hier gesprekspartner van de bovenschools bestuurder. Iedere
organisatie is verplicht een Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) te hebben.
Vacature Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad
Binnen de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) van Stichting Meerwerf hebben wij
een rooster van aftreden. De GMR bestaat uit vier ouderleden en drie personeelsleden. Aankomend
schooljaar treden er drie ouders af volgens het rooster van aftreden. Wij zijn dus op zoek naar drie
betrokken ouders, die het leuk vinden om in het nieuwe schooljaar 2020-2021 toe te treden tot de
GMR voor een periode van drie jaar. Je ontvangt een vergoeding van €250 per schooljaar.
De GMR van onze stichting bestaat uit de volgende leden: Miranda Melis, Miranda van Dorland –
Rommers, Leila van den Berg en Nienke Lakeman (ouderleden), Anne van der Pol, Bartha Schuiling
en Denise van Bemmel-van Veen (personeelsleden). Leonoor Kints is de directiesecretaris van de
GMR en Nils van Heijst is de bestuurder.
Wij zoeken iemand die:
● Graag de belangen van kinderen, ouders en personeel van alle scholen behartigt;
● In staat is de belangen van Meerwerf objectief af te wegen tegen die van kinderen, ouders,
personeel en scholen;
● Een goede vragensteller is en beschikt over kritisch oordeelsvermogen;
● Grote lijnen herkent en oog heeft voor details;
● Gericht is op samenwerken;
● Bereid is zich verder te scholen in relevante zaken m.b.t. de GMR.
Herken je jezelf hierin, geef je dan op als kandidaat!

Je kunt tot 19 maart 2020 een korte motivatie sturen waarom jij het nieuwe GMR-lid bent. Je kunt
deze motivatie mailen aan de GMR via directiesecretaris@bestuurskantoor.meerwerf.nl. In de week
van 31 maart 2020 zal er door elke MR gestemd worden op de kandidaten. Hierbij kiest de
personeelsgeleding voor personeelsleden en de oudergeleding voor ouders. Tijdens deze verkiezingen
ligt de keuze dus bij de oudergeleding. Op 13 april 2020 wordt de uitslag bekendgemaakt in de GMR
vergadering.
Ben je nieuwsgierig? Of heb je toch nog een paar vragen voordat je je motivatie inlevert? Bel of mail
dan even met Denise van Bemmel - van Veen, voorzitter GMR, via telefoonnummer 0223-660846 (ma
t/m woe) of via denise.vanveen@obs-de-dijk.nl Je kunt uiteraard ook één van de andere GMR leden
vragen naar hun ervaringen!
Wij zien je kandidaatstelling graag tegemoet.

