Beste leerkracht of collega vanuit het onderwijs ondersteunend personeel (OOP’er),
Er gebeurt veel in het onderwijs! Dat is bekend. De hectiek van de dag vraagt van eenieder
de inzet voor de kinderen. Daarvoor dank.
Toch zullen we ook naar voren dienen te kijken. Het stelsel, de organisatie en vooral jouw
werkomgeving kunnen en moeten beter. Daarom ook deze oproep. Want wanneer je hier
echt direct invloed op wenst te hebben en vooral je stem wenst te laten horen, dan is het
juist nu tijd om op te staan.
Wij zoeken 2 leerkrachten / OOP’ers (onderwijs ondersteunend personeel), die zitting
nemen in de GMR PO
(gemeenschappelijke medezeggenschapsraad Primair Onderwijs).
Op dit moment zijn er twee vacatures binnen dit deel van de raad, die we als team graag
opgevuld zouden zien.
Waarom juist nu actief?
Juist nu is het interessant, je bent namelijk direct betrokken bij de totale vernieuwing van
ASG Medezeggenschap. Er is de laatste anderhalf jaar hard gewerkt aan een nieuwe
structuur. Die structuur wordt voor de zomer geïmplementeerd en de GMR PO neemt
daarmee direct zitting in de CMR. Samen met de MR bureau en een afvaardiging vanuit de
GMR VO heb je direct contact met het College van Bestuur om te komen tot een nog betere
organisatie en een fijnere werkplek.
Wat vraagt het?
Natuurlijk tijd, alleen die krijg je gecompenseerd/additioneel erbij, volgens de regels van de
CAO. Belangrijker is dat het betrokkenheid en een sterke vraagstelling vraagt. Immers de rol
is die van medezeggenschap, anders dan die als directeur of bestuurder, signaleer je veel,
stel je vragen en breng je de relevante zaken (die breed spelen) van de werkvloer ter tafel.
Kortom, tijd om te acteren als je dit toch al wilde doen! Neem gerust contact op met Frieda
Dekker (F.Dekker@klaverweide.asg.nl) of Richard Haeck
(richard.haeck@manageable.nl/0619288776. Meer is ook te lezen in de bijgesloten
algemene informatie.
Tot slot, ook binnen de scholen wordt er de komende periode gewerkt aan de vernieuwing
van het MR-reglement. Nog niets vernomen? Vraag er dan gerust naar. Het is belangrijk dat
de nieuwe werkwijze ook binnen de scholen ingevoerd wordt. Dan staan we weer sterk en
heeft het nut.
Graag tot een persoonlijk gesprek,

Richard Haeck
Voorzitter GMR PO

