
Gemeenschappelijke 
medezeggenschapsraad 

Doe
mee!

Bij Scholengroep OPRON staat 
medezeggenschap hoog in het vaandel. 
Een goed functionerende medezeggenschap 
is belangrijk. Alle aangelegenheden die 
van belang zijn voor alle scholen, komen 
aan de orde in de gemeenschappelijke 
medezeggenschapsraad (GMR)

De GMR gaat niet over lesmethodes of 
welke leerkrachten voor de klas staan. 
We moeten echter wel instemmen 
met het budget dat beschikbaar is voor 
bijvoorbeeld de leerkrachten, de gebouwen, 
scholing en meer. We adviseren over de 
planning van de vakanties. Is er goede 
ondersteuning voor zorgleerlingen? Zijn de 
arbeidsomstandigheden goed voor onze 
leerkrachten? 

Wij zoeken leden die graag nieuwe dingen 
willen leren, hun mening met anderen willen 
delen en hun horizon willen verbreden. Voor 
het GMR-werk is geen specifieke kennis 
van medezeggenschap vereist. De GMR 
organiseert jaarlijks trainingen waarin je die 
kennis kunt opdoen. Wij verwachten van de 
leden van de GMR dat ze aanwezig zijn op 
de vergaderingen, de vergaderstukken lezen 
en   deelnemen aan alle activiteiten van de 
GMR. Word je al net zo enthousiast als wij? 
Stuur dan een korte motivatiebrief naar onze 
secretaris: secretaris.gmr.opron@gmail.com. 
Ook bij vragen kun je contact opnemen met 
onze secretaris.’

www.opron.nl



Ik werk 4 dagen in de week en heb overdag weinig 
tijd om op school actief te zijn. Door de GMR ben 
ik toch erg betrokken en kan ik daadwerkelijk 
meepraten over de scholen van OPRON, 
waaronder die van mijn kinderen. Je bent actief 
bezig en dit keer niet met je eigen werk. Leuk met 
andere mensen die hetzelfde doel als jij hebben. 
Zorgen voor goed onderwijs waarbij het kind 
centraal staat. 

Samen met de bestuurder praten en discussiëren 
we over het beleid. Zijn er voldoende leerkrachten 
op school? Zijn de arbeidsomstandigheden naar 
behoren. Zijn de schoolgebouwen veilig? We 
proberen het kwaliteit van het onderwijs naar 
een hoger niveau te tillen, dat is het doel. 
Na elke bijeenkomst of vergadering raak ik weer 
enthousiaster over het GMR- werk. Ik zit er op 
mijn plek. 

Ik wil graag een positieve bijdrage leveren aan 
het proces binnen Opron, met uiteindelijk doel 
dat de leerlingen optimaal begeleid worden in 
hun opleiding traject.

Onze zoon gaat sinds dit jaar naar de 
basisschool. Ik vind het erg belangrijk om als 
ouder betrokken te zijn bij het reilen en zeilen 
op school en mee te denken over allerlei zaken 
die hiermee te maken hebben. Bij de GMR gaat 
het verder dan alleen zijn eigen school en kan ik 
meepraten en -denken wat de Stichting Opron 
doet. Het is erg leuk en leerzaam om, samen 
met andere ouders en mensen uit het onderwijs, 
betrokken te zijn bij de wijze waarop de scholen 
die onder de stichting vallen een zo’n goed 
mogelijke, veilige en leerzame plek voor onze 
kinderen kunnen zijn.

Als ouder kun je betrokken zijn op de school van 
je kind(eren), maar je kunt je betrokkenheid ook 
vergroten door mee te denken en mee te praten 
op bovenschools niveau, zoals in de GMR van 
OPRON. Ik ervaar dagelijks het belang en de 
waarde van goed onderwijs. Kwalitatief goed 
onderwijs staat en valt met goede leerkrachten 
en ondersteunend personeel, maar ook met de 
ondersteuning van ouders. Ik zie het dan ook 
als onze gezamenlijke verantwoordelijkheid 
om dit te bewerkstelligen. Het is fijn om samen 
met andere ouders en personeelsleden mee te 
denken over een veilige, leerzame, en goede 
leeromgeving voor onze kinderen.
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Ervaringen van ouders:


