
 

Beleid GMR                                                                                      

 
Binnen SKOzoK functioneert een slagvaardige GMR met kwalitatief goede mensen  

Goed onderwijs geven is een zaak van teams op scholen (leerkrachten, directeur en ouders). De 

GMR houdt zich vooral bezig met zaken die de kwaliteit van het onderwijs ten goede kunnen komen 

en die voor alle scholen gelden. Om een paar voorbeelden te noemen: een gezond financieel beleid, 

goede huisvesting, goed personeelsbeleid, veiligheid in en om de school, een goede en open 

communicatiestructuur, etc.  

 

Er kan alleen goed onderwijs gegeven worden als de mensen binnen die organisatie zich “happy” 

voelen. Een van de belangrijkste onderdelen van personeelsbeleid is een goed taakbeleid, waarin 

leerkrachten zich kunnen vinden.  

 

De gesprekspartner van de GMR is het College van Bestuur. Zij is de regie- en uitvoerder van het 

beleid. Beleid dat door de organisatie is ontwikkeld en vastgesteld door het bestuur. Beleidsplannen 

die voor alle scholen gelden, moeten voorgelegd worden aan de GMR. Maar veel belangrijker is dat 

de GMR gesprekspartner is bij het tot stand komen van beleid. Binnen SKOzoK wordt er naar 

gestreefd om in een zo vroeg mogelijk stadium iedereen te betrekken bij de planontwikkeling. Er 

moet draagvlak zijn voor het beleid, om in de uitvoeringsfase zaken goed van de grond te krijgen.  

De GMR kijkt vanuit een andere hoek naar de ontwikkelingen van SKOzoK, dan het bestuur. Zij heeft 

een andere verantwoordelijkheid. De GMR bestaat uit ouders en leerkrachten. Zij is het klankbord 

van het bestuur en vervult daarmee een belangrijke rol in de organisatie. 

 

 

Participerend beleid ontwikkelen  

In de afgelopen jaren zijn er veel zaken veranderd. De lump-sum financiering is gerealiseerd. Dat 

betekent dat SKOzoK als een echte onderneming is gaan werken. Er is ruimte gekomen voor eigen 

beleid. Er is een functiehuis gemaakt en beloningsbeleid, Er wordt gewerkt met clusterdirecteuren 

en kwaliteistondersteuners.  

 

Het is belangrijk dat een GMR actief participeert in de organisatie en meedenkt in de verschillende 

stadia van de beleidscyclus. Betrokkenheid van ouders en leerkrachten is voor een professionele 

lerende organisatie zoals SKOzoK, van groot belang. 

 

 

GMR en MR  

De MR (soms onderdeel van de Schoolraad) bespreekt de ontwikkelingen op schoolniveau. De MR is 

de gesprekspartner van de directie van de school en het team. Het beleid, binnen de door SKOzoK 

vastgesteld beleidskaders, krijgt vorm op schoolniveau.  

 

Leden van de GMR zijn onafhankelijk en kunnen zonder last of ruggespraak hun mening en ideeën 

ventileren. SKOzoK is een professionele organisatie. Alle beleidsterreinen hebben aandacht nodig. 

Leden van een GMR moeten de ideeën van de organisatie kunnen toetsen en in staat zijn om 

inhoudelijk de discussie op hoofdlijnen mee te kunnen voeren. 


