Vacature
Plateau Integrale Kindcentra
zoekt:

Kandidaten voor de GMR

Plateau Integrale Kindcentra
En nodigt belangstellenden uit te reageren.
Sluitingsdatum: 15 mei 2021
De Gemeenschappelijke medezeggenschapsraad
(GMR) heeft enkele vacatures voor het komend
schooljaar voor de ouder- en personeelsgeleding. De
oudergeleding heeft 3 plekken en de
personeelsgeleding 1.
Wat is en doet de GMR?
De Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad
(GMR) van Plateau Integrale Kindcentra
vertegenwoordigt de belangen van ouders en
teamleden met betrekking tot zaken die van belang
zijn voor alle of meerdere scholen. Dit in tegenstelling
tot de MR, die de belangen van de eigen school
behartigt. De GMR houdt zich bezig met
aangelegenheden die op alle scholen van belang zijn,
zoals financiën, passend onderwijs, ARBO-beleid,
personeelsbeleid, functiebouwwerk en het
bestuursformatieplan. De GMR bestaat uit 10 leden,
namelijk vijf leden namens het personeel, en vijf leden
namens de ouders. Om lid te worden van de GMR is
het niet noodzakelijk om ook lid van een MR te zijn
maar het mag wel. Binnen de GMR wordt gewerkt met
portefeuilles, zodat iedereen zich vanuit zijn/haar
interesse of deskundigheid kan verdiepen in bepaalde
onderwerpen. Ouderleden van de GMR krijgen per
vergadering een vacatievergoeding toegekend.
De GMR zit op dit moment in een bijzondere positie
aangezien de toekomst van de GMR onzeker is door
het al dan niet instellen van een Centrale Plateau Raad
(een medezeggenschapsraad voor de scholen en
kinderopvang samen). De GMR heeft besloten om

alvast de belangstelling te peilen onder ouders en
personeel maar dat de daadwerkelijke procedure pas
opgestart wordt nadat bekend is of de Centrale
Plateau Raad er komt of niet in het nieuwe schooljaar
en hoeveel leden vanuit de GMR daarvoor nodig zijn.
Pas in de laatste vergadering van dit schooljaar (juni)
zal de Centrale Plateau Raad ter instemming worden
voorgelegd aan de GMR .
Wat betekent dit concreet:
Indien een kandidaat zich aanmeldt wordt hij/zij op
een kandidatenlijst geplaatst. Zodra er meer bekend is
over het al dan niet instellen van de Centrale Plateau
Raad worden de verkiezingen voor nieuwe GMR leden
gestart bij het (nog) NIET doorgaan van de Centrale
Plateau Raad. Bij wel doorgaan van de Centrale
Plateau Raad krijgen de kandidaten bericht wat dit
voor de procedure gaat betekenen.
Meer informatie:
U leest meer over de GMR, notulen en vergaderingen
op onze website: https://plateauassen.nl/plateau/medezeggenschap.html
Reageren:
Bent u geïnteresseerd, stuur dan een e-mail met korte
motivatie naar gmr.plateau@plateau-assen.nl
Wij houden u dan op de hoogte van de verdere gang
van zaken.

