Stichting Openbaar Primair Onderwijs Deventer
Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad

Deventer, maart 2021
Aan:
Van
Betreft:
Gezocht:

De ouders/verzorgers van OBS De Dorpsschool, Slingerbos, De
Sleutel, De Rythmeen en Looschool
Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad OPOD
Verkiezingen oudergeleding van de GMR
Betrokken en actieve ouders die willen meebeslissen over de
toekomst van hun kind!

De basisschool… De plek waar de basis wordt gelegd voor de toekomst van jouw
kind. Als ouder ben je natuurlijk nauw verbonden met de school van jouw kind.
Halen, brengen, slingers ophangen voor de kerstviering en meehelpen met de
musical. Maar er is natuurlijk meer. Als ouder kun je direct invloed hebben op
de kwaliteit van het onderwijs dat jouw kind krijgt.
Medezeggenschap
Iedere basisschool heeft een eigen medezeggenschapsraad (MR). Daar zitten
evenveel ouders als personeelsleden in. De MR denkt en beslist mee over alles
wat met het onderwijs van de school te maken heeft. Je kunt dan denken aan
de inzet van ouders, het onderwijs dat de school biedt, maar ook aan de inzet
van (extra) personeel op school.
Omdat de stichting Openbaar Onderwijs Deventer meer dan één school heeft,
verenigen ouders en leerkrachten zich in één orgaan: de Gemeenschappelijke
Medezeggenschapsraad (GMR). De GMR denkt en beslist mee over alles wat
met het onderwijs op meerdere, mogelijk zelfs alle, scholen te maken heeft. Je
kunt dan denken aan de inzet van personeel, de vakantieregeling, het
aanbieden van extra zorg aan kinderen die dat nodig hebben, of de wijze
waarop de financiële middelen voor het onderwijs gebruikt worden.
De GMR van OPOD
De GMR van OPOD bestaat uit 12 mensen. Zes personeelsleden en zes ouders.
Als ouder binnen de GMR vertegenwoordig je dus een behoorlijke achterban. Je
praat direct met de bestuurder over zaken die je belangrijk vindt voor het
onderwijs. In bepaalde gevallen beslis je mee over de manier waarop het
bestuur het onderwijs op de scholen organiseert.
Alle leden van de GMR zijn ook lid van één van de drie werkgroepen (financiën
& huisvesting, zorg & onderwijs, of personeel & organisatie) en je hebt nauw
contact met de MR van je eigen school en van andere scholen.
Als GMR-lid denk je mee, maar je hebt ook advies, of instemmingsrecht. Dit
betekent concreet dat de bestuurder bepaalde zaken door de GMR moet laten
goedkeuren voordat het kan worden uitgevoerd.

Wie zoeken wij?
Als jij:
- Kritisch en betrokken bent en tegelijkertijd ook constructief
- Bereid bent om tijd te investeren in de toekomst van het basisonderwijs
van jouw kind in Deventer en om minimaal één zittingstermijn van drie
jaar lid te worden van de GMR
- Iemand bent die graag de handen uit de mouwen steekt en een actieve
bijdragen wil leveren aan de organisatie
- Niet bang bent om voor je mening uit te komen
- Bereid bent om één avond per twee maanden te vergaderen en
tussendoor tijd hebt om informatie over de onderwerpen die besproken
worden te lezen
Dan zoeken wij jou!
Maar, je krijgt er ook iets voor terug
Namelijk:
- Een unieke kans om invloed uit te kunnen oefenen op de kwaliteit van
het openbaar onderwijs in Deventer
- Nieuwe contacten met bestuurders, ouders en personeelsleden die net zo
betrokken zijn als jij
- Scholing in medezeggenschap en inhoudelijke persoonlijke ontwikkeling
- Een financiële compensatie voor je inzet en tijd van € 500,00 op jaarbasis
Maar vooral:
- Het goede gevoel van het leveren van een bijdrage aan een zinvol
maatschappelijk doel
Heb je er al zin in?
Je kunt je als ouder kandidaat stellen voor de GMR door uiterlijk 15 april een
mail (liefst met foto) te sturen naar: gmr@opo-deventer.nl met als onderwerp:
Aanmelding GMR-lid. Zet ook in de mail kort waarom je lid wilt worden, wat je
achtergrond is (werkkring, ervaring), je eventuele specialisme (bijvoorbeeld
financiën) en de school waar je kind op zit.
Wil je eerst nog wat meer informatie? Dan kun je dit mailadres ook gebruiken,
of bellen met Jos Garthoff op het nummer: 06 46437220.
We hopen op jouw reactie!
Met vriendelijke groet,
Martijn Lelieveld (voorzitter GMR)
Jos Garthoff (Ambtelijk Secretaris)
Ervaringen van een ouder:
Er gebeurt veel binnen het onderwijs. Gelukkig hoef je als ouder niet alles alleen maar op je af te
laten komen. Het gaf mij een goed gevoel om actief te worden in de medezeggenschapsraad van
de school van mijn kind. Na een tijdje merkte ik dat bepaalde onderwerpen echt school
overstijgend zijn en wilde ik me daar verder in verdiepen. Door lid te worden van de GMR kan ik
iets bijdragen aan het openbaar basisonderwijs in Deventer. Een bijkomend voordeel is dat ik de
vaardigheden die ik bij de GMR op doe ook kan inzetten in mijn eigen werk. Daarmee levert mijn
GMR-lidmaatschap ook een waardevolle bijdrage aan mijn CV.

