Vacature lid (P-)GMR

de (P-)GMR is op zoek naar 2 leden voor de personeelsgeleding en 1 lid
voor de oudergeleding
Scholengroep OPRON staat voor goed openbaar onderwijs in de gemeenten Midden-Groningen,
Stadskanaal en Veendam. Binnen onze scholen stellen wij kinderen in staat hun eigen talenten en
persoonlijkheid te ontdekken en te benutten. Elke leerling telt mee, ongeacht afkomst, cultuur of
geloofsovertuiging. Wij respecteren elkaar, zijn in contact met ouders en participeren in onze
samenleving. Wij waarderen onze medewerkers die iedere dag weer de verantwoordelijkheid
nemen het beste uit leerlingen, collega’s en zichzelf te halen.
Algemene informatie
De gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) van scholengroep OPRON is een
evenredige vertegenwoordiging van ouders
en medewerkers van scholengroep OPRON.
Op grond van de Wet medezeggenschap op
scholen voert de GMR overleg met het
bestuur. De GMR wordt nauw betrokken bij
beleidsvorming en heeft, afhankelijk van het
onderwerp, het recht om in te stemmen, te
adviseren of te informeren. Tevens is de GMR
een waardevolle gesprekspartner bij de
totstandkoming van bovenschools beleid.

Zij is het centrale aanspreekpunt voor de
medezeggenschapsraden van de
verschillende scholen.
Daarnaast informeert het bestuur van
scholengroep OPRON de GMR over o.a. de
voortgang op het gebied van kwaliteit en
financiën.
De GMR vergadert ongeveer vijf keer per
jaar met het bestuur, met een (online)
voorbereidend overleg in de week ervoor.
Tevens wordt er twee keer per jaar met de
Raad van Toezicht vergaderd.

Wat biedt OPRON jou?

Om op de hoogte te blijven
van ontwikkelingen rondom
medezeggenschap laat de
(P)-GMR zich regelmatig
scholen en coachen

Je krijgt een goed beeld
van wat er allemaal
speelt op bestuurlijk
niveau

Een GMR met een
duidelijke identiteit, visie,
missie en koers

0,03
wtf
Je ontvangt een
onkostenvergoeding per
vergadering

Om deze taak te
vervullen kun je als
OPRON medewerker een
uitbreiding van 0,03 wtf
op je huidige aanstelling
krijgen of 60 taakuren

Vacature lid (P-)GMR

de (P-)GMR is op zoek naar 2 leden voor de personeelsgeleding en 1 lid
voor de oudergeleding
Jouw profiel

Je wilt graag meedenken over
zaken die zich voordoen binnen
scholengroep OPRON

De zittingstermijn voor de
(P-)GMR is twee jaar. Je bent
werkzaam bij OPRON of je
bent ouder van een kind op
een OPRON school

Je bent bereid om mee te
werken aan de verdere
groei van scholengroep
OPRON

Je bent in staat om het gezamenlijke doel voor
ogen te houden, het beste halen uit alle
leerlingen en collega's;
Je bent communicatief vaardig en kunt goed
samenwerken;
Je bent in staat om transparant de
professionele dialoog aan te gaan;
Je neemt actief deel aan de vergaderingen.

Contact
Voor vragen over deze vacature kun je
contact opnemen met de GMR via:
gmr.opron.nieuweleden@gmail.com

Solliciteren kan tot en met 15 juli 2022 via het
volgende e-mailadres:
gmr.opron.nieuweleden@gmail.com
www.opron.nl

