10 september 2018,

Wil je graag meedenken en
medezeggenschap hebben over het
onderwijs binnen de Stichting Prisma?
Dan zijn we op zoek naar jou…….

BESTE OUDERS VAN LEERLINGEN BINNEN STICHTING PRISMA,
Het is belangrijk om toekomstgericht mee te denken aan het behouden van kwalitatief, hoogwaardig
onderwijs voor onze kinderen in een prettige omgeving. Dat kan door zitting te nemen in de GMR.
In Peel en Maas werken alle scholen, zowel basis- als speciaal-basisonderwijs, samen binnen
Stichting Prisma. Elke school heeft een eigen Medezeggenschapsraad (MR). Er is ook een
Gemeenschappelijke MedezeggenschapsRaad (GMR) binnen Stichting Prisma, die zich bezighoudt
met bovenschoolse zaken. Dat zijn zaken die voor alle scholen samen van belang zijn.
De GMR vergadert ongeveer 10x per jaar. In de GMR praten ouders/verzorgers én personeelsleden
mee over o.a.: samenwerking met andere scholen, arbeidsomstandigheden, begroting, beleidszaken,
passend onderwijs, vacatures, financiële bestedingen en overige relevante bovenschoolse zaken.
Voor een aantal zaken heeft het College van Bestuur instemming van de GMR nodig en in andere
gevallen heeft de GMR een adviesrecht.
De GMR bestaat uit een vertegenwoordiging van 5 ouders/verzorgers en 5 personeelsleden van
Stichting Prisma.

De GMR is op zoek naar 2 nieuwe leden voor de oudergeleding van
de OGMR.
Wat wordt er verwacht van een OGMR-lid?
- Betrokkenheid bij het basisonderwijs in de gemeente Peel en Maas;
- Het kunnen loslaten van de belangen van een individuele school en kunnen denken in het
PRISMA-belang in grote lijnen;
- Bereidheid om de vergaderingen bij te wonen, welke in de avonduren zullen plaatsvinden, en
daarin een inhoudelijke bijdrage te leveren;
- Het is niet noodzakelijk om als lid van de GMR ook lid te zijn van de MR van een school. Wel
dien je als ouder/verzorger van leerlingen aan één van de scholen van Stichting Prisma
verbonden te zijn.
Mocht je interesse hebben, dan kun je vóór 15 oktober 2018 reageren middels een email te sturen
naar gmr@prisma-spo.nl. Of wellicht wil je nog meer informatie of een vergadering bijwonen, dan kun
je contact opnemen met Alex Verbugt (lid OGMR) bereikbaar op telefoonnummer 06-11 10 18 46.
Met vriendelijke groet,
Gemeenschappelijke MedezeggenschapsRaad Stichting Prisma

