De GMR van VCO Oost Nederland is op zoek naar jou!
Dagelijks begeleiden we kinderen in hun proces om het volle potentieel uit zichzelf te halen. Dat
maakt het lesgeven een samenspel van: behouden wat werkt en bijstellen wat toch niet effectief
bleek, aandacht voor het persoonlijke met oog voor het geheel, inzichten uit de literatuur
combineren met wat ‘hands on’ praktisch blijkt. Kortom, met aandacht je vak beoefenen en
openstaan voor kansen en ontwikkelingen.
Die kansen en ontwikkelingen creëer je als leerkracht zelf, maar worden ook ingegeven door
ontwikkelingen van buitenaf. In de besluitvorming hierover speelt de GMR van VCO Oost
Nederland een cruciale rol. De GMR bestaat uit leerkrachten en ouders die het bestuur
waardevolle input geeft bij het ontwikkelen en beleid en het nemen van beslissingen.
Heb jij passie voor onderwijs(innovatie)? Zet jij je analytisch vermogen graag in om een sparring
partner te zijn voor het bestuur en zo ook op beleids- en implementatieniveau bij te dragen aan
een optimaal leerklimaat voor ieder kind?
Dan is de GMR misschien iets voor jou!
De GMR bestaat uit twaalf leden (6 in de personeelsgeleding en 6 in de oudergeleding) en
vergadert ongeveer eens per zes weken. Voorafgaand aan iedere vergadering bereid je de
onderwerpen inhoudelijk voor. Tijdens de vergaderingen geeft de GMR het bestuur gevraagd en
ongevraagd advies over lopende zaken én toekomstig VCO Oost Nederland beleid. Dit kan variëren
van de ervaringen met onderwijs op afstand, tot strategische samenwerking. Van de manier
waarop we binnen VCO omgaan met klachtenafhandeling tot het strategisch meerjarenplan.
Onlangs heeft de GMR een thema-avond over werkdruk geïnitieerd waarin met het bestuur
belemmeringen en kansen zijn verkend. Ook neemt er altijd een GMR lid plaats in de Benoemings
Advies Commissie (BAC) voor de aanstelling van nieuwe directeuren. Zie ook: https://www.vcooostnederland.nl/gmr/
De GMR is op korte termijn op zoek naar nieuwe leden. Enthousiast geworden? Meld je dan aan!
Neem voor 22 november 2021 contact op met Govert Verhoog (voorzitter en ouderlid) of Annet
Schenk (secretaris en personeelslid) voor meer informatie of om een GMR vergadering bij te
wonen. De eerstvolgende GMR vergadering is op 9 november 2021.
Met vriendelijke groet,
Namens de GMR,
Annet Schenk en Govert verhoog
Annet Schenk – leerkracht basisschool De Kiem
Secretaris GMR
Mail: a.schenk@vco-oostnederland.nl
Tel: 06-12390190
Govert Verhoog - vader van kinderen op basisschool De Kiem in Enschede
Voorzitter GMR
Mail: govertverhoog@gmail.com
Tel: 06-42652373

