Word JIJ ons nieuwe GMR-lid?
Wij zoeken een enthousiast GMR-lid voor de oudergeleding

De Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR)
Stichting Cambium heeft meerdere scholen en daarom is er, naast de MR op de
scholen, ook een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad. De GMR
vertegenwoordigt deze scholen. De GMR bestaat uit een personeelsgeleding en een
oudergeleding. De leden van de GMR kunnen worden gekozen uit leden van de
afzonderlijke MR’s, maar het kunnen ook personen zijn die niet in een MR zitten.
De GMR is op de hoogte van wat gaande is binnen het onderwijsveld, zodat zij met haar
expertise als een volwaardige gesprekspartner kan bijdragen aan de beleidsvorming van
Cambium. Het betreft bovenschoolse zaken die van belang zijn voor alle, of een
meerderheid van de scholen van onze stichting. In een reglement is vastgesteld bij
welke regelingen en beleidsplannen de GMR instemmings- of adviesrecht heeft.

Missie
De GMR wil een volwaardige en kritische partner van het College van Bestuur (CvB) zijn
met als doel de belangen van kinderen, ouders, verzorgers en personeel op betrokken
en kundige wijze te behartigen.

Visie
De GMR zet in op kwalitatief goed onderwijs in een veilige omgeving, actieve
betrokkenheid van ouders/verzorgers en goede arbeidsomstandigheden en
ontwikkelingsmogelijkheden voor het personeel.
De GMR stelt zich hierbij, met inachtneming van haar wettelijke bevoegdheden en
verantwoordelijkheden, kritisch, constructief en actief op. Dit om te kunnen komen tot
een zorgvuldige en weloverwogen advisering dan wel instemming.

Wij bieden:

Inlichtingen
Belangstellende ouders
roepen wij op om contact op
te nemen met:
Daniëlle Libert,
voorzitter
tel. 06 30315737 of per mail:
danielle.eikenaar@gmail.com
of
Christiaan van den Vlekkert,
secretaris
tel. 06 81936114 of per mail:
cvdvlekkert@gmail.com

Ben je enthousiast?
Stuur jouw sollicitatie voor
21 april a.s. naar
cvdvlekkert@gmail.com

Een prettige en uitdagende sfeer- enthousiaste collega’s die voor je klaar staan - voor de
oudergeleding een vergoeding van € 30,- per bijeenkomst.

Een mooie en belangrijke taak dus. Voor wie doet de GMR dat
allemaal? Juist, voor jou en alle kinderen, ouders/verzorgers en
leerkrachten van de scholen van Cambium.
.
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