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VERKIEZINGEN 2016
OUDERGELEDING GMR
De Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad is in de clusters 1,2,3,4,6 en 7 op
zoek naar gemotiveerde ouders die zich beschikbaar willen stellen voor een
lidmaatschap van de oudergeleding van de Gemeenschappelijke
Medezeggenschapsraad van de Stichting Openbaar Onderwijs Oost Groningen.
De Stichting Openbaar Onderwijs Oost Groningen
De stichting Openbaar Onderwijs Oost Groningen is het bevoegd gezag van de
openbare basisscholen, de school voor speciaal basisonderwijs en de school voor zeer
moeilijk lerende kinderen in de regio Oost Groningen. Met Oost Groningen worden de
gemeenten Bellingwedde, Oldambt en Pekela bedoeld. Voor de stichting zijn ongeveer
350 medewerkers werkzaam, die onderwijs verzorgen voor ongeveer 3200 leerlingen.
Het bestuur van de Stichting Openbaar Onderwijs Oost Groningen heeft in totaal
zesentwintig scholen onder zijn hoede.
Momenteel heeft iedere school heeft een eigen medezeggenschapsraad (MR). Via de
MR kunnen personeelsleden en ouders invloed uitoefenen op het bestuur van hun
school. De Stichting Openbaar Onderwijs Oost Groningen heeft ook een
gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR). Vanaf augustus 2016 neemt van
ieder cluster een personeelslid en een ouder zitting in de GMR.
Wat doet de GMR?
De GMR buigt zich over aangelegenheden die van gemeenschappelijk belang zijn voor
alle scholen of voor de meerderheid van de scholen die door de stichting bestuurd
worden. Daarnaast heeft de GMR nog een aantal specifieke bevoegdheden.
Wie komt voor een lidmaatschap in aanmerking?
Iedere ouder die kinderen heeft op een openbare school die door de Stichting
Openbaar Onderwijs Oost Groningen bestuurd wordt en het belangrijk vindt dat er
goed onderwijs gegeven wordt in Oost Groningen, komt in aanmerking.
U hoeft geen lid te zijn van de medezeggenschapsraad van uw school, dit heeft echter
wel de voorkeur.

Hoeveel tijd kost een GMR-lidmaatschap?
De GMR vergadert zo’n tien keer per jaar in OBS De Noordkaap te Oostwold. Deze
vergaderingen vinden plaats op donderdagavond. Van u wordt verwacht dat u bij deze
vergaderingen aanwezig bent en dat u deze voorbereidt door de agenda en de
ontvangen stukken door te lezen.
Hoeveel tijd u verder besteedt aan het lidmaatschap hangt helemaal van u zelf af. De
inbreng van ieder lid hangt af van zijn of haar bijzondere belangstelling of
deskundigheid. De huidige zittingsduur van de GMR is 4 jaar.
Wat levert zitting in de GMR u op?
Zitting nemen in de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad is voor ouders
vrijwilligerswerk. Aantoonbare en noodzakelijke uitgaven zoals reiskosten e.d. worden
vergoed. Ook mag u gratis scholing volgen op het gebied van medezeggenschap.
Verder doet u kennis op over de achtergronden van de school van uw kind(eren) en
de organisatie waarvan deze school deel uitmaakt. U doet ervaring op met het
bedenken van beleid of u past uw elders verworven kennis op dit terrein toe. Verder
kunt allerlei ervaringen opdoen, bijvoorbeeld op het gebied van onderhandelingen,
vergadertechnieken en strategie.
Een aardige bijkomstigheid is dat u andere ouders ontmoet die net als u een
betrokken zijn en een actieve inslag hebben.
Vindt u het leuk om mee te denken en te praten over het bovenschoolse
onderwijsbeleid in Oost Groningen?
Stelt u zich dan kandidaat voor de GMR! Dit kunt u doen door uiterlijk 20 mei 2016
een e-mail te sturen naar Marika Abeln, secretaris van de GMR:
abelnma@hotmail.com o.v.v. kandidaat GMR
Stel u zelf kort voor, geef aan bij welke openbare school u betrokken bent en geef in
het kort aan waarom u belangstelling heeft voor een lidmaatschap van de GMR.
Ook voor nadere informatie kunt u contact opnemen met:
Marika Abeln, secretaris GMR
emaii:abelnma@hotmail.com
Natuurlijk snappen wij dat iedereen zijn handen al vol heeft aan dagelijkse
beslommeringen op het werk, of in de zorg voor je kinderen. Toch houden wij een
pleidooi voor een goed bezette GMR. De GMR denkt en beslist mee over het beleid
van SOOOG. Ouders en leerkrachten helpen samen via de GMR de balans te vormen
tussen de bedrijfsvoering, de medewerkers en de ouders.

Wat gebeurt er na een kandidaatstelling?
U wordt op een van de kandidatenlijsten gezet voor het cluster waar de openbare
school van uw kind(eren) bij hoort.

Als u als enige op de kandidatenlijst van het cluster staat, wordt u automatisch
lid van de oudergeleding van de GMR.
Mocht u niet de enige kandidaat zijn, dan zullen de leden van de
medezeggenschapsraden van de openbare scholen in het desbetreffende
cluster hun stem uit mogen brengen op de kandidaten. De verkiezing vindt dan
plaats bij geheime, schriftelijke stemming. Degene die de meeste stemmen
heeft gekregen, zal dan gekozen worden.

Cluster 1: Feiko Clockschool, Oosterschool, Westerschool
Cluster 2: Uilenburcht, Houwingaham, De Kleine Dollard, De Bouwsteen
Cluster3: Beukenlaan, Heiligerlee, FT Venema, De Wiekslag
Cluster 4: Waterlelie, Letterwies, Eexterbasisschool, Jaarfke
Cluster 5: De Linde, Theo Thijssen, Drieborg, De Tweemaster
Cluster 6: Hendrik Wester, De Noordkaap, De Driesprong, De Vlonder
Cluster 7: SBO Delta, (V)SO De Meentschool

