
We zijn nog altijd op zoek naar meerdere leden. Zowel voor de

oudervertegenwoordiging, als voor de

personeelsvertegenwoordiging. Wil jij je mening meer laten horen?

Ben je het niet eens met veranderingen in de school, of wil je juist

meer veranderingen zien? Ben je geïnteresseerd in wat zich

allemaal afspeelt in de stichting? Dan is de GMR wat voor jou! Ben

jij dit niet, maar ken je een ouder of personeelslid, waarvan je

denkt dat die dit wel is? Laat het ons weten. We zijn per direct op

zoek naar een lid die het onderwijsondersteunend personeel

vertegenwoordigt. Daarnaast is de GMR met ingang van het nieuwe

schooljaar op zoek naar een nieuw ouderlid. Daarbij is ervaring

met HR een pré. De GMR is niet op vrijwillige basis. Zowel

personeelsleden als ouderleden ontvangen een fincanciële

vergoeding. Zie daarvoor de bijlage. 

Als GMR kennen wij niet alle ouders en personeelsleden van de

scholen. We hopen dat de directeuren en de leden van de 

 verschillende MR'en ons willen helpen bij het zoeken naar nieuwe

leden. Spreek mensen aan, heb het erover in de teamvergadering!

Een goede functionerende GMR is voor iedereen van belang! Zowel

voor het personeel, als de ouders, als de leerlingen. 

In de meegestuurde bijlage vind je meer informatie over de GMR.

Heb je vragen of wil je meer weten? Neem contact op met de

sollicitatiecommissie!

ellen.holtmann@stichtingopkop.nl

nienke.vanderploeg@stichtingopkop.nl
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ONDERWIJSKUNDIG MEDEWERKER

In de vorige nieuwscbrief was nog te lezen dat de

stichting druk op zoek is naar een nieuwe

onderwijskundig medewerker. Op dit moment is er goed

nieuws, want er is een nieuwe beleidsmedewerker

aangeseteld. Sandra Wolken. De bestuurder gaat ervan

uit dat hij daarmee een ervaren en enthousiaste nieuwe

medewerker heeft aangenomen. We hopen op een fijne

samenwerking!

F O T O  V A N  M A R T I N  S M I T

Naast de nieuwe gesprekkencyclus komt er nog meer nieuw beleid aan. Tijdens de afgelopen

vergadering van de GMR hebben we het uitgebreid gehad over de nieuwe beleidstukken die te

makken hebben met goed besturen. Het gaat dan om de interne besturingsfilosofie, het

managmentstatuut en de integriteitscode. Deze stukken zijn ter advies voorgelegd aan de

GMR. Belangrjke beleidsstukken, waar de GMR graag goed naar wil kijken. De

besturingsfilosofie en de integriteitscode zijn te vinden in het Handboek Governance op het

intranet. Mocht je dit interessant vinden of hier ook een mening over hebben, dan horen wij

dat graag. Mail dan naar:

secretaris.gmr@stichtingopkop.nl

Good governance
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Ventilatie in de scholen
Tijdens de coronacrisis is op alle scholen gekeken naar de stand van zaken met

betrekking tot de ventilatie op de scholen. BCN heeft daarover een

terugekoppeling gedaan. Door het plaatsen van de CO-2 melders in alle

klaslokalen, voldoet Stichting Op Kop op dit moment aan de wettelijke normen

voor goede ventilatie. Het zou kunnen dat dit in sommige lokalen niet afdoende

is. Bijvoorbeeld omdat de ramen in de winter altijd open moeten blijven, zodat de

melder niet op rood springt. Dit kan gemeld worden bij de directeur, zodat deze

dit kan terugkoppelen. 

Schoolcontactpersoon
In de vorige nieuwsbrief is het nieuwe klachtenbeleid uitgebreid toegelicht. Vanaf

komend schooljaar dienen alle scholen een eigen (nieuwe) schoolcontactpersoon

te hebben. De schoolcontactpersoon is dus degene die bij vragen/klachten weet

welke wegen bewandeld kunnen worden en kan ouders en collega's helpen deze

wegen te vinden. Dit is dus wat anders dan een vertrouwenspersoon. Deze rol kan

niet gecombineerd worden met een taak als LC'er of IB'er. De MR van de school

heeft bij het benoemen van de schoolcontactpersoon instemmingsrecht!

Nieuwsgierig?  Lees het klachtenbeleid

https://stichtingopkop.sharepoint.com/sites/intranet/Algemeen/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2Fintranet%2FAlgemeen%2F8%2E0%20Handboek%20Governance%2FHandboekGovernance%2Ddefversie20220513%2Epdf&parent=%2Fsites%2Fintranet%2FAlgemeen%2F8%2E0%20Handboek%20Governance
https://stichtingopkop-live-0d04dd9542e84987b27-12b1475.divio-media.net/filer_public/c9/0d/c90de07f-3152-4c27-918e-ba8f7e4ad1f8/klachtenregelingdef.pdf

