ONBESCHEIDEN IN LEREN

Vacatures GMR Allure
Eén lid voor de oudergeleding én één lid voor de personeelsgeleding

Wij zijn

Word jij blij van

De GMR van stichting Allure. De GMR bestaat
uit 8 leden, waarvan 4 personeelsleden en 4
ouders. De scholen van de Stichting Allure
zijn in 3 clusters verdeeld (cluster A: scholen
uit de gemeente Medemblik, cluster B:
scholen uit de gemeente Koggenland en
cluster C: scholen uit de gemeente Opmeer).
Uit ieder cluster hebben ouders en
personeelsleden zitting in de GMR. Je hoeft
geen lid te zijn van de MR van je school.
Wij zijn Stichting Allure, een democratische
organisatie van 15 openbare scholen, voor
het beste onderwijs in West-Friesland.

Heb jij
Interesse in onderwijsbeleid
Ervaring met vergaderen / het goed
voorbereiden van vergaderingen (stukken
lezen)
Een kritische en open houding
Oog voor de verschillende belangen
binnen Stichting Allure
Een communicatieve instelling

Wij bieden
Voor de werkzaamheden door leerkrachten
voor de GMR worden in het taakbeleid 60 uur
toegekend.

Kennismaken met andere leerkrachten en
ouders van Allure-scholen?
Een inkijkje in hoe leerkrachten en ouders
naar school en onderwijs kijken?
Het grote geheel achter Stichting Allure
zien?
Bijdragen aan het geheel van kinderen,
ouders en leerkrachten?
Het uitleggen waar de GMR voor staat?

Samen
Kunnen we invloed uitoefenen op de
beslissingen omtrent uiteenlopende
onderwerpen die binnen de stichting
kunnen spelen
Denk je mee over de uiteindelijke
beslissingen die worden genomen
Met de directeur/bestuurder en collegaGMR-leden bespreek je de voorstellen. Na
zorgvuldige afweging van alle belangen
kom je tot een oordeel. Daarbij houd je
rekening met degenen die je hebben
gekozen en die je vertegenwoordigt. Maar
je maakt zelfstandig de beslissing om al
dan niet in te stemmen met een bepaald
voorstel.

Interesse?
Ga dan naar de website van stichting Allure en download het aanmeldformulier. Deze
informatie wordt tijdens de verkiezingsprocedure aan de MR’en verstrekt, die vervolgens mede
op basis daarvan hun keuze maken. Na ontvangst van jouw ingevulde kandidatenformulier is
de kandidaatstelling definitief. Je mailt het ingevulde formulier naar gmr@stichtingallure.nl.
Zodra je aanmelding is ontvangen, sturen wij een bevestiging en informeren we je over het
vervolg van de procedure. Ook voor vragen mag bovenstaand e-mailadres worden gebruikt.
stichtingallure.nl

