De SKOSS GMR
De medezeggenschap binnen de SKOSS scholen is op de scholen georganiseerd middels de MR’en en boven-schools via de
GMR, de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad. Deze GMR vertegenwoordigt ouders en personeel. Om deze reden
bestaat de GMR uit drie leerkrachten en drie ouders.
Waarom is er een GMR?
Er zijn veel redenen hiervoor. Eén ervan is omdat de wet dit voorschrijft. De leden van de GMR zijn de vertegenwoordigers
van de ouders en het personeel en hebben een grote rol in het meedenken over, het maken en uitvoeren van het beleid. De
GMR leden hebben instemmings-, initiatief- en advies-bevoegdheid t.a.v. de besluitvorming van het bestuur. Enkele
uitgangspunten van de GMR die hierbij voorop staan zijn dat:
• de kinderen zo goed mogelijk onderwijs krijgen;
• zij met plezier naar school gaan;
• de school een veilig speel- en leerklimaat heeft en
• de kinderen hun talenten optimaal kunnen ontwikkelen.
Alleen dan krijgen zij een goede basis om “de wijde wereld in te kunnen gaan”.
Wat doet de GMR?
De GMR en het bestuur komen op jaarbasis regelmatig bijeen. Dan wordt o.a. over allerlei actuele zaken gesproken die van
belang zijn voor de kinderen, de ouders en het personeel. Er zijn tevens jaarlijks terugkerende thema’s zoals budget en
formatie. Daarnaast is er regelmatig contact tussen de leden van de GMR en de leden van de MR’en.
Het basisonderwijs staat voor grote uitdagingen. Dalende leerlingenaantallen, minder financiële middelen en de invoering
van moderne leermiddelen die het onderwijs radicaal kunnen veranderen. Onderwerpen die vragen om een goede aanpak
om als school succesvol te blijven. De GMR staat dichter bij uw school dan vaak wordt gedacht.
De GMR zoekt nieuwe leden
Vanwege het aftreden van twee ouderleden zoekt de SKOSS GMR twee nieuwe ouderleden. Heeft u interesse in een rol
binnen de GMR? Of wilt u meer weten? Neem dan gerust contact met mij op via telefoon (06 506 22 905) of mail
(pieter.rademaker@online.nl).
Met vriendelijke groet,
Pieter Rademaker, voorzitter SKOSS GMR

Mijn naam is Robert Willemars.
De afgelopen vier jaar ben ik lid geweest van de GMR als ouder. Lid zijn van de GMR betekent dat je
betrokken bent bij belangrijke ontwikkelingen die alle basisscholen van de SKOSS aangaan. Het is
leuk en interessant om daar met andere ouders, leerkrachten en het bestuur van de SKOSS over van
gedachten te wisselen. Je krijgt mee wat er op andere scholen gebeurt en dat geeft je ook weer een
andere kijk op de school van je eigen kind. Natuurlijk heb je als GMR instemmings- en adviesrecht op
een aantal formele zaken, maar het grootste deel van de tijd besteed je aan concrete thema’s zoals een goede
communicatie, de kwaliteit en aantrekkingskracht van de scholen en recent ook de aanpak van de krapte van invalkrachten
en het voorkomen van lesuitval. De tijdsbesteding valt reuze mee, een aantal avonden in het jaar, en je krijgt er een
boeiende ervaring tijdens de basisschooltijd van je kind(eren) voor terug. Lid worden doe je in principe voor een periode
van drie jaar met een optie voor nog eens drie jaar. Je kan je dus goed verdiepen en er is voldoende gelegenheid om je in
te werken met hulp van je collega GMR-leden.

Mijn naam is Myra Ooijen.
Ik werk sinds 2012 met veel plezier als bovenbouwleerkracht op de Montessorischool. Voor ik het
onderwijs in ging, was ik werkzaam in het bedrijfsleven. ‘Besturen’ heb ik altijd interessant gevonden.
Mede om deze reden ben ik in augustus 2013 aangetreden bij de GMR als Personeelslid.
De GMR adviseert, denkt en beslist mee over boven-schoolse ontwikkelingen (denk bijv. aan de CAO),
(financiële) processen en andere ertoe dienende zaken. Als personeelslid probeer ik alle SKOSS
collega’s recht te doen bij het uitvoeren van mijn taak evenals alle SKOSS kinderen die recht hebben
op kwalitatief goed onderwijs.
Ouders spelen in dit geheel een belangrijke rol en kijken vaak net even anders tegen de zaken aan.
Daarom is het zo belangrijk dat er ook ouders in de GMR zitten.

Mijn naam is Pieter Rademaker.
Ik ben ouder van een zoon in groep 8 van de Achtbaan. Als ouder vond en vind ik het enorm
belangrijk om betrokken te zijn bij de school en het onderwijs dat aan de kinderen wordt gegeven.
Daarom ben ik in 2011 lid geworden van de MR van de Achtbaan en ben ik de afgelopen 3 jaar
voorzitter geweest van de GMR van de SKOSS scholen. Belangrijk maar ook leuk werk, waardoor ik
als ouder de kans heb gekregen om mee te denken en te beslissen over bijvoorbeeld de invoering
van het continurooster op de Achtbaan als MR lid en als GMR lid bij de benoeming van nieuwe SKOSS
bestuursleden.
Wat mij als lid van de MR en GMR het meeste bij zal blijven is de bevlogenheid en betrokkenheid van
de leraren, de medewerkers en vele ouders. Gezamenlijk leveren we een wezenlijke bijdrage aan het onderwijs van onze
kinderen, een mooi en ontzettend belangrijk doel om gezamenlijk voor te werken.
Wil jij de komende jaren ook meedenken en meebeslissen over het onderwijs aan jouw en alle andere kinderen op de
SKOSS scholen in Soest en Soesterberg? Meld je dan nu aan als ouderlid voor de GMR.

Mijn naam is Renata Smits.
Ik ben al vele jaren werkzaam bij de SKOSS en heb me altijd geïnteresseerd voor beleidszaken. Sinds
augustus 2016 ben ik lid van de GMR. Ik wil graag bijdragen aan het realiseren van de visie en missie van
de SKOSS, waarin een rol is voor leerkrachten, directies, bestuur én ouders. Door ieders eigen inbreng
kunnen wij samen zorgen voor een goede en veilige werk- en leeromgeving.

Mijn naam is Roy van de Grift.
Als ouder, Amber en Valentijn zitten beide op de Carolusschool, ben ik dit jaar toegetreden tot de
GMR. Ik heb geen achtergrond in het onderwijs, behalve mijn eigen schooltijd, maar vind het
belangrijk om betrokken te zijn (weten wat er speelt en meedenken in oplossingen) bij de
organisaties waar ik werkzaam voor ben of waar mijn gezin bij betrokken is. Organisaties zijn
continue onderhevig aan veranderingen en dienen zich hierop aan te passen. Het is daarom
belangrijk dat voor het onderwijs ouders en leerkrachten hun kennis en vaardigheden inzetten
om te anticiperen op deze veranderingen ten behoeve van de ontwikkeling van de kinderen.
De GMR biedt het platform om mee te praten over belangrijke onderwerpen waar de scholen mee te maken hebben.
Binnen de GMR is er een mix van leerkrachten en ouders en is het prettig als er ook een diversiteit aan achtergronden is
vertegenwoordigd om zo breed mogelijk de onderwerpen te kunnen bespreken. Nu is dit goed ingevuld en willen wij dit
graag ook continueren met nieuwe ouders in de GMR. Aanmelden kan via de GMR-leden of de directeuren van de scholen.

Mijn naam is Brigitte van Bavel-Kruyt.
Ik ben werkzaam op "de Wegwijzer", bij de kleuters.
Sinds augustus 2011 ben ik lid van de GMR. Daarvoor zat ik jaren in de MR. Ik geef al vele jaren
met heel veel plezier les, maar ik ben ook geïnteresseerd in de organisatie erachter. Het zijn
roerige tijden voor het primair onderwijs. Er dreigt een lerarentekort, de werkdruk is hoog en toch
willen we zorgen dat de kinderen een goede basis meekrijgen. Een goede organisatie van de
scholen en het bestuur is daarbij van wezenlijk belang en de GMR heeft daarin een belangrijke
rol. We zoeken nog ouders die met ons mee willen denken en onze groep willen versterken. Dus, schroom niet, kom erbij!!!

