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Gemeenschappelijke MedezeggenschapsRaad

Aan:
Betreft:

Alle ouders van kinderen van SCOL scholen
4 vacatures GMR-PO

Leiden, september 2020

Beste ouders,
Er zijn per direct vier vacatures in de oudergeleding van de Gemeenschappelijke
Medezeggenschapsraad Primair Onderwijs (GMR-PO) van SCOL.
Meld je uiterlijk aan op 1 oktober 2020 via onderstaand e-mailadres!
Wat doet de GMR?
Onze scholen zijn onderdeel van SCOL, (Stichting Confessioneel Onderwijs Leiden), dat wordt
geleid door een College van Bestuur (CvB). De GMR-PO controleert en adviseert het CvB over
school-overstijgende zaken en heeft op een aantal onderwerpen instemming op het beleid.
Onderwerpen die alleen de eigen school betreffen, worden besproken in de MR van deze school.
Onderwerpen die de GMR-PO jaarlijks bespreekt, zijn onder andere de personeelsformatie,
scholingsplannen voor leerkrachten, het centrale financiële beleid en het strategisch beleidsplan.
Ook neemt de GMR-PO regelmatig zelf initiatief om onderwerpen op de agenda te zetten.
Waarom is de GMR-PO interessant voor jou?
In de GMR-PO kun je invloed uitoefenen op het beleid van SCOL. Je krijgt meer inzicht in
processen die zich afspelen boven het niveau van je eigen school, die vaak van grote invloed zijn
op de dagelijkse praktijk van leerling en leerkracht. Je kunt kritische vragen stellen met als doel
het functioneren van SCOL en haar medewerkers te optimaliseren.
Goed om te weten:
 De zittingstermijn van een lid is in principe drie jaar.
 De GMR-PO bestaat uit 7 ouders en 7 personeelsleden.
 De GMR-PO vergadert ongeveer 6 keer per jaar in de avonduren.
 Indien er meer kandidaten dan vacatures zijn, zullen er verkiezingen gehouden worden.
 Bij verkiezingen zijn de leden van de MR’en van de scholen van SCOL kiesgerechtigd.
Maak je belangstelling uiterlijk 1 oktober 2020 bekend bij de GMR, het emailadres is
gmrpo@scoleiden.nl.
Ook kun je bovenstaand emailadres mail met eventuele vragen en/of meer informatie.
We hopen je bij een volgende GMR-PO vergadering te kunnen verwelkomen!

Met vriendelijke groeten, namens de GMR-PO,
Mechteld van Veen (voorzitter, oudergeleding)
Monique Jongman (vice-voorzitter, personeelsgeleding)
Suzanne Frambach (secretaris, personeelsgeleding)

