
De GMR is per direct op zoek naar enthousiaste ouders van Stichting

Penta. Heb je affiniteit met het basisonderwijs en wil je school

overstijgend meedenken, mee sparren en betrokken zijn bij de

beslissingen en veranderingen (over zaken) die Penta breed worden

opgepakt? Laten we dan kennismaken.

Wat is de GMR? De Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad functioneert op het niveau

van het bestuur van stichting Penta, dus school overstijgend en bestaat uit een personeels- en

een oudergeleding. Leden hoeven geen lid te zijn van de MR van hun school, want de GMR

behandelt uitsluitend aangelegenheden die van gemeenschappelijk belang zijn voor alle

aangesloten scholen. 

Wie zijn wij? De GMR bestaat uit 5 personeelsleden en 5 ouders. Wij komen 5 keer per

jaar 's avonds samen met de bestuurder. Daarnaast zijn er 2 keer per jaar ontmoetingen

met de bestuurder en de Raad van Toezicht. 

Welke onderwerpen zijn belangrijk? - Financiën - HRM-beleid - Personeelsbeleid -

Onderwijskundige doelstellingen - En meer! 

Wat bereik je ermee? Je hebt een directe lijn met het bestuur. We zitten namelijk samen

aan tafel. Jij praat mee, beslist mee en denkt mee over onderwerpen die elke school, elke

leraar en iedere leerling binnen Penta aangaan! Je mag stemmen en advies geven. 

Wie zoeken we? - Je bent gericht op samenwerken. - Je bent in

staat belangen van stichting Penta objectief af te wegen tegen die

van kinderen, personeel, ouders en scholen. - Je bent daadkrachtig

en slagvaardig - Je bent een goede vragensteller en beschikt over

een kritisch oordeelvermogen.

Vergoeding: De leden van de GMR krijgen een

tegemoetkoming voor hun inzet en er is 1 keer in het

jaar een gezellig samenkomen. 

Is je interesse aangewakkerd en wil je meer weten? Wil je vrijblijvend

een vergadering bijwonen voordat je een beslissing maakt? Of wil jij je

gelijk aanmelden? Mail dan je cv en motivatie voor 22 mei 2021 naar

gmr@stichtingpenta.nl


