Stichting Katholiek Onderwijs Soest-Soesterberg (SKOSS)

Oproep GMR verkiezingen
Beste Ouders/Verzorgers van kinderen op de SKOSS scholen,
Beste Werknemers van de SKOSS,
Met de invoering van de nieuwe Wet Medezeggenschap op Scholen (WMS) zijn
we voor de SKOSS een aantal aanpassingen overeengekomen.
De belangrijkste is dat we naar een Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad
(GMR) willen die een grote betrokkenheid en professionaliteit heeft. De focus van
deze GMR ligt op de totale organisatie met het doel de kwaliteit te verhogen en
te waarborgen.
De nieuwe Raad zal bestaan uit vier ouders en vier personeelsleden. We zoeken
daarom enthousiaste en betrokken mensen die zich willen inzetten voor het
algemeen SKOSS belang. Daarnaast zal ieder GMR lid focus houden op een
specifieke portefeuille. Deze portefeuilles zijn gelijk aan die binnen het SKOSS
bestuur en management: identiteit, onderwijs, personeel, financiën, bouw &
materieel, marketing & communicatie, kwaliteit, en het voorzitterschap. In de
bijlage staan de specifieke onderdelen voor de portefeuilles toegelicht.
Als lid van de GMR kunt over alle onderdelen van de organisatie meepraten,
ideeën aandragen en op bepaald beleid adviseren. Soms moet de GMR
instemming verlenen alvorens het beleid mag worden uitgevoerd. De zittingsduur
is drie jaar. We schatten de belasting voor een GMR-lid op een vergaderavond en
een voorbereidingsvond (thuis) per maand. Ondersteuning vanuit de SKOSS is
gegarandeerd.
U kunt zich kandidaat stellen voor de GMR als u SKOSS ouder of personeelslid
bent. Bent U geïnteresseerd, maak dit dan vóór 27 mei kenbaar op een A4tje
met uw achtergrond, uw specialisme en uw motivatie om toe te treden tot de
GMR. Lever als het mogelijk is een foto mee, een gezicht bij een naam maakt het
stemmen voor veel mensen makkelijker.
Stuur uw kandidaatstelling naar de centrale SKOSS postbus 258, 3760 AG Soest,
via de email secretariaat@skoss.nl of via de directeuren van de scholen. Ook
vragen kunt u via deze wegen stellen.
We hopen op veel enthousiaste reacties!
Namens de SKOSS Kiescommissie
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